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إعالنات قانونية وقضائية وإدارية

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

 I.  -  إعالنات قانونية

MILKIBAT
 SARL AU

شركة محدودة املسؤولية  
رأسمالها : 222.222 درهم

مقرها اال تماعي : تجزئة شنان
رقم 5) عين عتيق تمارة

تــأسـيس شـركـة
بتاريخ العرفي  العقد   بمقت�سى 
قوانين  وضع  تم   (2(( يناير   27

الشركة ذات املميزات التالية :
 MILKIBAT SARL AU : التسمية
الشكل القانوني : شركة محدودة 

املسؤولية ذات شريك وحيد.
الغرض اال تماعي بإيجاز : 

مقاولة أشغال العامة والبناء.
نجارة األلومنيوم والحديد.

العمليات  عامة  ميع  بصفة 
الخدمات الصناعية التجارية املالية 
بطريقة  املرتبطة  العقارية  املنقولة 
بالهدف  مباشرة  غير  أو  مباشرة 
اال تماعي وبجميع األهداف املشابهة.

املـدة حددت في 99 سنة.
شنان  تجزئة   : اال تماعي  املقر 

رقم 5) عين عتيق تمارة.
الرأسمال : حدد في مبلغ 222.222 
درهم مقسمة إلى 2222 حصة قيمة 
كل واحدة 222 درهم  موزعة كالتالي : 

يوسف الديخ 2222 حصة.
تسير الشركة من طرف   : اإلدارة 

السيد يوسف الديخ.
تم  لدى كتابة   : اإليداع القانوني 
تمارة   االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت   (2(( فبراير   27 بتاريخ 

.235422
1 P

KENZY STORE
 SARL

شركة محدودة املسؤولية  
رأسمالها : 222.222 درهم

مقرها اال تماعي : 44 زنقة سعد 
زغلول إقامة الفاهم 5 محل رقم ) 

القنيطرة

تــأسـيس شـركـة
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

قوانين  وضع  تم   (2(( يناير   (7

الشركة ذات املميزات التالية :

 KYNZY STORE  : التسمية 

SARL

الشكل القانوني : شركة محدودة 

املسؤولية.

الغرض اال تماعي بإيجاز : 

بيع األلبسة بالجملة وبالتقسيط.

العمليات  عامة  ميع  بصفة 

الخدمات الصناعية التجارية املالية 

بطريقة  املرتبطة  العقارية  املنقولة 

بالهدف  مباشرة  غير  أو  مباشرة 

اال تماعي وبجميع األهداف املشابهة.

املـدة حددت في 99 سنة.
زنقة سعد   44  : اال تماعي  املقر 
 ( محل رقم   5 زغلول إقامة الفاهم 

القنيطرة.

الرأسمال : حدد في مبلغ 222.222 

درهم مقسمة إلى 2222 حصة قيمة 

كل واحدة 222 درهم موزعة كالتالي : 

عاتيق املسعودي 522 حصة.

مبارك عبد السالم محمد شهوان  

522 حصة.

تسير الشركة من طرف   : اإلدارة 

السيد عاتيق املسعودي.

لدى كتابة  تم   القانوني  اإليداع 
االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
 (2(( فبراير   22 بتاريخ  القنيطرة 

تحت رقم 33)64.
2 P

STE BANTREL MAROC
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة
بشريك واحد

الرأسمال اال تماعي للشركة : 
222.222 درهما

بمو 8 عقد عرفي بتاريخ ) فبراير 
األسا�سي  القانون  وضع  تم   (2((
محدودة  مسؤولية  ذات  لشركة 

بشريك وحيد ما يلي :
 STE BANTREL  : التسمية 

MAROC SARL AU
مدة قيام الشركة : 99 سنة ابتداء 

من تاريخ تأسيسها النهائي.
 ،22  : للشركة  اال تماعي  املقر 

زنقة زحلة، الرباط.
للشركة :  اال تماعي  الرأسمال 
 2222 إلى  مقسم  درهما   222.222
حصة  كل  ا تماعيةمقدار  حصة 

222 درهم.
: تسير الشركة من طرف  التسيير 

السيد بندورو كريم.
الشركة  غرض  يكمن   : الغرض 

فيما يلي :
أعمال متنوعة ومقاولة للخدمات 

واإلنشاءات.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   22 بتاريخ  بالرباط  التجارية 
التجاري  السجل  رقم  تحت   (2((
القانوني  اإليداع  رقم   257792

.2((242
3 P

عبد الكريم الحريزي
3)، زنقة إبراهيم العمراوي، الدار البيضاء

الهاتف : 7.72.24).)).25

مديتك
وفاة املرحوم عبد الوهاب شرعي 

وإبرام صفته كمسير
تقسيم الحصص بين الشركاء

تعيين مسير وحيد مع تمتعه بجميع 
الصالحيات

ديسمبر   24 يوم  استثنائي  بقرار 
2)2)، فإن مجموع الشركاء للشركة 
ش.ذ.م.م،  »مديتك«،  املسماة 
رأسمالها 22.222.222 درهم، قرروا :
عبد  املرحوم  وفاة  عن  إعالن 
اإلبرام  وإعطاعءه  شرعي  الوهاب 

التام كمسير،
تقسيم الحصص التي كان يملكها 

كما يلي :
فرانس  اكين  ماري  السيدة 

522) حصة.
 27522 شرعي  عثمان  السيد 

حصة.
املجموع : 2222) حصة.

النهائي  الحصص  تقسيم  أصبح 
موزع على الشكل التالي :

فرانس  اكين  ماري  السيدة 
5222 حصة.

 (2222 شرعي  عثمان  السيد 
حصة.

املجموع : 5222) حصة.
تعيين كمسير وحيد السيد عثمان 
شرعي، املزداد بتاريخ 4) يناير 2968 
للبطاقة  حامل  البيضاء،  بالدار 
 ،6 قاطن   ،BK45689 الوطنية رقم 
البيضاء،  الدار  نتيست،  تيزي  زنقة 

الذي يتمتع بجميع الصالحيات.
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بكتابة  القانوني  الوضع  تم 
الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار 
تحت   (2(( فبراير   ( يوم  البيضاء، 

رقم 822282.
صح تلخيصا وإشارة

فيجيكومبتا

4 P

شركة CCM CONSEILS ش.م.م
رقم 236، شارع القاهرة، كومطراف 2 تمارة

ALFADILA MARKET
SARL

قفل تصفية الشركة
في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
شركة  قررت   (2(2 ديسمبر   (6
على  ALFADILA MARKET SARL 

ما يلي :
في مؤرخ  عرفي  عقد   قفل 
شركة  قررت   (2(2 ديسمبر   (6
ALFADILA MARKET SARL وتعيين 
كمصفي  السنجي  سارة  السيدة 
رقم  هو  التصفية  وعنوان  للشركة 
 2 كومطراف  القاهرة،  شارع   ،236

تمارة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط  بكتابة  الثاني  القانوني 
بتاريخ بتمارة  االبتدائية   باملحكمة 

22 فبراير ))2) تحت رقم 7436.
5 P

ATLAS-ITEC شركة
ش.م.م

نقل البضائع لحساب الغير – 
التصدير واالستيراد – نقل الحقائ8 

لحساب الغير 
حي ايت خاصة 22 رقم 222 حمرية 

، خنيفرة
تأسيس

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
شركة  تأسيس  تم   (2(( يناير   (2
ذات مسؤولية محدودة باملواصفات 

التالية :
STE ATLAS-  : الشركة  تسمية 

 ITEC
مسؤولية  ذات  شركة   : الصفة 

محدودة. 

حي ايت خاصة   : املقر اال تماعي 
22 رقم 222 حمرية، خنيفرة.

لحساب  البضائع  نقل   : الغرض 
نقل   – التصدير واالستيراد   – الغير 

الحقائ8 لحساب الغير.
 222.222 في  حدد   : الرأسمال 
2222 حصة موزعة  درهم موزع إلى 

على الشكل التالي :
مساعد  احمد  موالي  السيد 

االدري�سي 2222 حصة.
: تسير الشركة من طرف  التسيير 
السيد موالي احمد مساعد االدري�سي 

و دلك ملدة غير محددة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
القانوني للشركة لدى كتابة الضبط 
بتاريخ  بخنيفرة  االبتدائية  باملحكمة 
))2) تحت رقم 2022/44  7 فبراير 

السجل التجاري رقم 4262.
6 P

  DELTA PETRO شركة
SERVICES

ش.م.م.
نقل البضائع لحساب الغير – بائع 
قطع الغيار - بائع زيوت التشحيم 

زنقة 26 رقم 257 مكرر حي 
متشفسان، خنيفرة

تأسيس
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
شركة  تأسيس  تم   (2(( فبراير   3
ذات مسؤولية محدودة باملواصفات 

التالية :
 STE DELTA  : الشركة  تسمية 

.PETRA SERVICES
مسؤولية  ذات  شركة   : الصفة 

محدودة.
رقم   26 زنقة   : اال تماعي  املقر 

257 مكرر حي متشفسان، خنيفرة.
لحساب  البضائع  نقل   : الغرض 
الغير – بائع قطع الغيار - بائع زيوت 

التشحيم.
 222.222 في  حدد   : الرأسمال 
2222 حصة موزعة  درهم موزع إلى 

على الشكل التالي :

 522 فجر  محمد  السيد سيدي 
حصة.

السيد محمد درو�سي 522 حصة. 
: تسير الشركة من طرف  التسيير 
والسيد  فجر  محمد  سيدي  السيد 
محمد درو�سي وذلك ملدة غير محددة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
القانوني للشركة لدى كتابة الضبط 
بتاريخ  بخنيفرة  االبتدائية  باملحكمة 
))2) تحت رقم 2022/41  7 فبراير 

السجل التجاري رقم 4257.
7 P

MESKINI SERVICES شركة
ش.م.م.

اشغال مختلفة – مفاوضة
الشقة رقم 24 الطابق الثاني عمارة 

رقم 7)2 شارع محمد الخامس 
مريرت، خنيفرة

تأسيس
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
شركة  تأسيس  تم   (2(( يناير   (7
ذات مسؤولية محدودة باملواصفات 

التالية :
 STE MESKINI  : تسمية الشركة 

.SERVICES
مسؤولية  ذات  شركة   : الصفة 

محدودة .
 24 الشقة رقم   : املقر اال تماعي 
7)2 شارع  الطابق الثاني عمارة رقم 

محمد الخامس مريرت، خنيفرة.
 – مختلفة  اشغال  الغرض: 

مفاوضة.
 222.222 في  حدد   : الرأسمال 
2222 حصة موزعة  درهم موزع إلى 

على الشكل التالي :
 2222 مسكيني  محمد  السيد 

حصة.
: تسير الشركة من طرف  التسيير 
السيد محمد مسكيني وذلك ملدة غير 

محددة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
القانوني للشركة لدى كتابة الضبط 
بتاريخ  بخنيفرة  االبتدائية  باملحكمة 
))2) تحت رقم 2022/42  7 فبراير 

السجل التجاري رقم 4259.
8 P

STE ACHABAR
 SARL

حي موالي اسماعيل ايت اسحاق

خنيفرة

غير  ا تماع  محضر  بمقت�سى 

عادي بتاريخ 6) يناير ))2) تم اتخاذ 

القرارات التالية :

222 حصة من  تفويت   :2 القرار 

حصص السيد ياسين اويدير بقيمة 

السيد  لفائدة  للحصة  درهم   222

سعيد بن زمرون. لكي يصبح رأسمال 

الشركة موزع كاالتي :

السيد ياسين اويدير 922 حصة.

 222 زمرون  بن  سعيد  السيد 

حصة.

ياسين  السيد  تعيين   :  ( القرار 

زمرون  بن  سعيد  والسيد  اويدير 

غير  ملدة  وذلك  للشركة  مسيرين 

محددة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني للشركة لدى كتابة الضبط 

بتاريخ  بخنيفرة  االبتدائية  باملحكمة 

))2) تحت رقم 2022/53  9 فبراير 

السجل التجاري رقم 3242.

9 P

STE ATLAS BELMAR 
 SARL

زنقة 24 رقم 257 حي متشفسان

خنيفرة

غير  ا تماع  محضر  بمقت�سى 

عادي بتاريخ 2) يناير ))2) تم اتخاذ 

القرار التالي :

 : تشطي8 على نشاط   :  2 القرار 

اعمال النجارة واالملنيوم. 
منعش عقاري   : إضافة االنشطة 

– مجزئ و بيع األرا�سي.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني للشركة لدى كتابة الضبط 

بتاريخ  بخنيفرة  االبتدائية  باملحكمة 

))2) تحت رقم 2022/47  8 فبراير 

السجل التجاري رقم 5)39.

10 P
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 STE CAFE RESTAURANT 

ATLAS ZAYANE
SARL

رقم 2) تجزئة تامومنت)2 شارع 

املسيرة الخضراء امالو اغريبن

خنيفرة

غير  ا تماع  محضر  بمقت�سى 

تم   (2(( فبراير  فاتح  بتاريخ  عادي 

اتخاذ القرارات التالية :

القرار 2: تفويت 2222 حصة  من  

الناجي بقيمة  حصص السيد  واد 

السيدة  لفائدة  للحصة  درهم   222

فاطمة ارشكيك. لكي يصبح رأسمال 

الشركة موزع كاالتي :

 2222 ارشكيك  فاطمة  السيدة 

حصة.

استقالة السيد  واد   :  ( القرار 

للشركة  كمسير  منصبه  من  الناجي 

ارشكيك  فاطمة  السيدة  وتعيين 

غير  ملدة  وذلك  للشركة  مسيرة 

محددة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني للشركة لدى كتابة الضبط 

بتاريخ  بخنيفرة  االبتدائية  باملحكمة 

))2) تحت رقم 2022/54  9 فبراير 

السجل التجاري رقم 4275.

11 P

 STE REDOINE ATLAS 

SERVICES
 SARL

حي ايخامن رقم 252، خنيفرة

غير  ا تماع  محضر  بمقت�سى 

عادي بتاريخ )2 يناير ))2) تم اتخاذ 

القرارات التالية :

52) حصة من   : تفويت   2 القرار 
العماري  رضوان  السيد  حصص 

لفائدة  للحصة  درهم   222 بقيمة 

 (52 السيد احمد العماري وتفويت 

محمد  السيد  حصص   من  حصة 

للحصة  درهم   222 بقيمة  العماري 

لكي  العماري.  احمد  السيد  لفائدة 

يصبح رأسمال الشركة موزع كاآلتي : 

 522 العماري  احمد  السيد   

حصة.

 (52 العماري  رضوان  السيد 

حصة.

 (52 العماري  محمد  السيد 

حصة.

القرار ) : تشطي8 على االنشطة:  

صاح8 مغسل – بائع قطع الغيار. 

القرار 3 : إضافة االنشطة : مقهى 

- مطعم.

القرار 4 : استقالة السيد رضوان 

العماري والسيد محمد العماري من 

وتعيين  للشركة  كمسيرين  منصبهما 

السيد احمد العماري كمسير وحيد 

للشركة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني للشركة لدى كتابة الضبط 

بتاريخ  بخنيفرة  االبتدائية  باملحكمة 

))2) تحت رقم 2022/46  8 فبراير 

السجل التجاري رقم 3843.

12 P

اوريكا كونساي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسمالها : 222.222 درهم

املقر اال تماعي : 259، شارع يعقوب 

املنصور املدخل ب الطابق الثالث 
رقم 9 الدار البيضاء

بمو 8 محضر الجمع العام غير 

ديسمبر   (4 بتاريخ  املنعقد  العادي 

2)2)، تقرر ما يلي :

التصفية املسبقة للشركة ابتداء 

من تاريخ 4) ديسمبر 2)2).

خشيع،  مهدي  السيد  تسمية 

كمصفي للشركة.

 ،259  : تحديد مقر التصفية ب 

ب  املدخل  املنصور  يعقوب  شارع 

الطابق الثالث رقم 9 الدار البيضاء.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 

 (2(( يناير   (6 بتاريخ  البيضاء، 

تحت رقم 822229.
املصفي

13 P

LE FRENE
تكوين شركة مساهمة 

بمو 8 عقد عرفي مؤرخ بالدار 
تم   ،(2(( يناير   6 في  البيضاء 
ذات  لشركة  األسا�سي  النظام  وضع 
وحيد  بشريك  محدودة  مسؤولية 

تكمن مميزاتها فيما يلي :
مسؤولية  ذات  شركـة   : الشكـل 

محدودة بشريك وحيد.
.LE FRENE : التسمية

الغــرض : اإلنعاش العقاري.
 - البيضاء  الدار   : الشركة  مقر 
املنطقة  اللو ستيكية،  املسطحة 

الصناعية أوالد صالح.
املــدة : 99 سنة.

رأسمال الشركة : 22.222 درهم. 
 DISLOG الشريك الوحيد شركة 
طرف  من  املمثلة   REAL STATE

السيد ر�سى قرمان.
من فاتح   : السنة املالية للشركة 

يناير إلى 32 ديسمبر.
املدير : السيد ر�سى قرمان.

تم القيام باإليداع القانوني بكتابة 
الضبط لدى املحكمة التجارية للدار 
 (2(( فبراير  فاتح  بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم 822755. 
الضبط  بكتابة  الشركة  قيد  تم 
لدى املحكمة التجارية للدار البيضاء 
تحت رقم   (2(( بتاريخ فاتح فبراير 

.532572
14 P

HASOFA HOLDING
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمالها : 322.222 درهم
الكائن مقرها : الدار البيضاء

23)، شارع الزرقطوني الطابق 
الثالث

السجل التجاري : 43)9))
تحويل الشكل القانوني للشركة

إلى شركة مساهمة
العامة  الجمعية  بمو 8 
في املنعقدة  للشركاء   املختلطة 

2) ماي 2)2)، تقرر ما يلي :

للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  من 

إلى شركة مساهمة.

بلخياط  مونصف  السيد  توقف 

الزوكاري من مهامه كمدبر للشركة.

اعتماد نظام أسا�سي  ديد تحت 

شكل شركة مساهمة.

بلخياط  مونصف  السيد  تعيين 

ملليح  بن  غزالين  السيدة  الزوكاري، 

 H&S INVEST HOLDING وشركة 

مونصف  السيد  طرف  من  املمثلة 

بلخياط الزوكاري بصفتهم متصرفين.

بلخياط  مونصف  السيد  تعيين 

الزوكاري بصفته رئيسا ومديرا عاما.

تم القيام باإليداع القانوني بكتابة 

الضبط لدى املحكمة التجارية للدار 

البيضاء بتاريخ 2) يونيو 2)2) تحت 
رقم 783492. 

15 P

BITUMED
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك واحد
رأسمالها 5.222.222)  درهم

 الكائن مقرها : الدار البيضاء، 
 زأة 22 الكولين، الطابق األول 

سيدي معروف

السجل التجاري : 425962

الزيادة في رسمال الشركة
وتحويل شكلها القانوني

بتاريخ  عرفي  عقد  بمو 8   -  I 

28 يناير ))2)، قرر الشريك الوحيد 

للشركة ما يلي :

بمبلغ  في رسمال الشركة  الزيادة 

من  لرفعه  درهم   (5.222.222

5.222.222) درهم إلى 52.222.222 

درهم ؛

قبول شركاء  دد ؛

اعتماد نظام أسا�سي  ديد تحت 

شكل شركة ذات مسؤولية محدودة ؛ 

شركة   إلى   الشركة   تحويل 

مساهمة ؛ 

معاينة توقف مهام املدبر السيد 

عبد الحميد  نات االدري�سي ؛
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اعتماد نظام أسا�سي  ديد تحت 

شكل شركة مساهمة ؛ 

مجاهيد،  ابراهيم  السيد  تعيين 

السيد  قورما�سي،  غزالن  السيدة 

الناجي  نزار  والسيد  ندير  عزالدين 

بصفتهم متصرفين ؛ 

مجاهد  ابراهيم  السيد  تعيين 

بصفته رئيسا ملجلس اإلدارة ؛

تعيين السيد نزار الناجي بصفته 

مديرا عاما.

القانوني  باإليداع  القيام  تم   -  II

بكتابة الضبط لدى املحكمة التجارية 

 (2(( فبراير   9 بتاريخ  للدار البيضاء 

تحت رقم 265)82.

16 P

JORF FONCIER
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمالها 22.222.222)  درهم

 الكائن مقرها : بالدار البيضاء، 

28 زنقة  ياللي غافري، عين السبع

السجل التجاري : 7)4662

معاينة وفاة شريك
بمو 8 الجمعية العامة غير   -  I

العادية للشركاء املنعقدة في 29 نوفمبر 

2)2)، تمت معاينة وإقرار ما يلي :

معاينة وفاة الحاج ابراهيم بيشا 

إدحالي.

436.624 حصة شركة التي  نقل 

كان الهالك يمتلكها سابقا في رسمال 

الشركة لفائدة ورثته كما يلي :

 (7.(88 أنجار  رقية  السيدة 

حصة ؛

 (7.(88 إدبلقيس  رقية  السيدة 

حصة ؛

 63.673 إدحالي  فاضمة  السيدة 

حصة ؛

 63.673 إدحالي  أمينة  السيدة 

حصة ؛

السيدة زينة إدحالي 63.673 حصة ؛

 2(7.346 إدحالي  نا م  السيد 

حصة ؛

املجموع  : 436.624 حصة.

للنظام  التالزمي  التعديل 

األسا�سي.

القانوني  باإليداع  القيام  تم   -  II

بكتابة الضبط لدى املحكمة التجارية 

 (2(( فبراير   7 بتاريخ  للدار البيضاء 

تحت رقم 822598.

17 P

ASK GS AFRICA  
شركة مساهمة

رأسمالها : 292.222.222 درهم

الكائن مقرها : 42 شارع موالي 

يوسف، الطابق الرابع، الدار البيضاء

السجل التجاري : 2669)4

التعريف الجبائي : 33622232

نقل مقر الشركة
بمو 8 الجمعية العامة غير   -  I

في  املنعقدة  للمساهمين   العادية 

32 ديسمبر 2)2)، تقرر ما يلي :

الدار   : إلى  الشركة  مقر  نقل 

البيضاء، برج CFC  زأة 57، الطابق 

الدار  شارع مان ستريت،  الخامس، 

البيضاء أنفا، الحي الحسني 52)2).

التعديل التالزمي للنظام األسا�سي.

القانوني  باإليداع  القيام  تم   -  II

بكتابة الضبط لدى املحكمة التجارية 

 (2(( فبراير   8 بتاريخ  للدار البيضاء 

تحت رقم )82284. 

18 P

LE CHENE IMMOBILIER
تكوين شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك واحد
مؤرخ  عرفي  عقد  بمو 8   -  I

 ،(2(( يناير   23 في  البيضاء  بالدار 

لشركة  األسا�سي  النظام  وضع  تم 

ذات مسؤولية محدودة بشريك واحد 

تكمن مميزاتها فيما يلي :

مسؤولية  ذات  شركة   : الشكل 

محدودة بشريك واحد.

 LE CHENE  : التسمية 

.IMMOBILIER

الغرض : اإلنعاش العقاري.

البيضاء،  الدار   : الشركة  مقر 

املنطقة  اللو ستيكية،  املسطحة 

الصناعية أوالد صالح.     

املدة : 99 سنة.

رسمال الشركة : 22.222 درهم.

 DISLOG الشريك الوحيد : شركة

طرف  من  املمثلة   REAL STATE

السيد ر�سى قرمان.

من فاتح   : السنة املالية للشركة 

يناير إلى 32 ديسمبر.

املدبر : السيد ر�سى قرمان.  

القانوني  باإليداع  القيام  تم   -  II

بكتابة الضبط لدى املحكمة التجارية 

فبراير  فاتح  بتاريخ  البيضاء  للدار 

))2) تحت رقم 822756.

بكتابة  الشركة  قيد  تم   -  III

الضبط لدى املحكمة التجارية للدار 

 (2(( فبراير  فاتح  بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم 532573. 

19 P

DISLOG INDUSTRIES  
شركة مساهمة

رسمالها : 269.322.222 درهم

الكائن مقرها : الدار البيضاء، 

املنطقة الصناعية، أوالد صالح، 

بوسكورة

السجل التجاري : 423299

تعديل السنة املالية للشركة
بمو 8 الجمعية العامة غير   -  I

في  املنعقدة  للمساهمين   العادية 

6 ديسمبر 2)2)، تقرر ما يلي :

تعديل تاريخ إقفال السنة املالية 

اآلن  من  سيصبح  الذي  للشركة 

فصاعدا في 32 ديسمبر من كل سنة.

التعديل التالزمي للنظام األسا�سي.

القانوني  باإليداع  القيام  تم   -  II

بكتابة الضبط لدى املحكمة التجارية 

 (2(( يناير   (6 بتاريخ  للدار البيضاء 

تحت رقم )82998.

20 P

 ACCESS CAPITAL  

ATLANTIQUE MAROC
شركة مساهمة في طور التصفية

رأسمالها : 2.822.222 درهم

 الكائن مقرها : الدار البيضاء 

222، شارع املسيرة الخضراء، 
الطابق األول

السجل التجاري : 225)22

إقفال التصفية
بمو 8 الجمعية العامة غير   -  I

في  املنعقدة  للمساهمين   العادية 

إقفال  تقرر   ،(2(2 ديسمبر   (9

اإلبراء  إعطاء  وتم  الشركة  تصفية 

للمصفي السيد محمد حديد.

القانوني  باإليداع  القيام  تم   -  II

بكتابة الضبط لدى املحكمة التجارية 

 (2(( يناير   (6 بتاريخ  للدار البيضاء 

تحت رقم 829982.

21 P

IMMO VALEUR
تكوين شركة مساهمة

بمو 8 عقد عرفي مؤرخ في   -  I

تم وضع النظام   ،(2(2 8) ديسمبر 
عقاري  توظيف  لشركة  األسا�سي 

شكل  تحت  مخففة  تسيير  بقواعد 

مميزاتها  تكمن  مساهمة   شركة 

فيما يلي :

شركة  شركة مساهمة،   : الشكل 

تسيير  بقواعد  عقاري  توظيف 

.SPI-RFA مخففة

.IMMO VALEUR : التسمية

الغرض : هيأة التوظيف الجماعي 

العقاري.

البيضاء،  الدار   : الشركة  مقر 

)22، شارع أنفا.     

املدة : 99 سنة.
رسمال الشركة : 22).32.22) درهم 

مفصل كما يلي :

تقدمة عينية تم تقييمها في مبلغ 

5.222.222)) درهم ؛

 5.222.(22 بمبلغ  نضية  تقدمة 

درهم.
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من فاتح   : السنة املالية للشركة 

يناير إلى 32 ديسمبر.

 IRG REAL ESTATE  : املتصرفون 

املمثلة من طرف السيد أمين عمور، 

املمثلة   SAHAM ASSURANCE

الشرايبي،  يحيى  السيد  طرف  من 

املمثلة   SANLAM PAN AFRICA
من طرف السيد إيمانويل إيف ماري 

Emmanuel Yves- برول   يروم 

 SAHAMو  Marie Jerome BRULE

املمثلة   ASSET MANAGEMENT

من طرف السيدة كوثر  وهراتي.
 SAHAM  : اإلدارة  رئيس مجلس 

املمثلة   ASSET MANAGEMENT

من طرف السيدة كوثر  وهراتي.

 IRG REAL ESTATE : املدير العام

املمثلة من طرف السيد أمين عمور.

السيدة   : اإلدارة  مجلس  كات8 

ياسمينة برادة.

 HDID 8مراق8 الحسابات : مكت

محمد  السيد  يمثله   & ASSOCIES

حديد.

القانوني  باإليداع  القيام  تم   -  II

بكتابة الضبط لدى املحكمة التجارية 

 (2(( يناير   (8 بتاريخ  للدار البيضاء 

تحت رقم 822348.

بكتابة  الشركة  قيد  تم   -  III

الضبط لدى املحكمة التجارية للدار 

البيضاء بتاريخ 8) يناير ))2) تحت 
رقم 532279.

22 P

PATRILOG
SA

 AU CAPITAL DE 740.000.000

DHS

 Siège social : Mahaj Riad, Porte

 Bleue, Immeuble C, 2ème étage,

Hay Riad, Rabat

RC RABAT 69863

الزيادة في رأ2 املال اال تماعي
الجمعية  محضر  بمقت�سى   -  2

العامة غير العادية بتاريخ 25 نوفمبر 

229) تقرر :

اال تماعي  الرأسمال  في  الزيادة 

بمبلغ  تقدر  عينية  حصصا 

من  لرفعه  درهم   (22.222.222

542.222.222 درهم إلى 742.222.222 

درهم وذلك بإصدار 222.222.) سهم 

 ديد بقيمة 222 درهم للسهم الواحد 

تحرر كامال عند االكتتاب.

مجلس  محضر  بمقت�سى   -  (

تم   (2(2 ديسمبر   (2 اإلدارة بتاريخ 

التحقق من :

رأ2  في  للزيادة  النهائي  اإلنجاز 

تبلغ  عينية  بحصص  الشركة  املال 

من  مقررة  درهم   (22.222.222

طرف الجمعية العامة الغير العادية 

املنعقدة بتاريخ 25 نوفمبر 229) والتي 

 542.222.222 رفعت رأ2 املال من 

درهم وذلك   742.222.222 درهم إلى 

سهم  ديد   (.222.222 بإصدار 

بقيمة 222 درهم للسهم الواحد.

السادسة  للمادة  النهائي  التغيير 

من النظام األسا�سي املقرر من طرف 

الجمعية العامة غير العادية املنعقدة 

في 25 نوفمبر 229).

تم اإليداع   : اإليداع القانوني   -  3

باملحكمة  الضبط  بكتابة  القانوني 

 (2(( يناير   (7 التجارية بالرباط في 

تحت رقم 2669)2.
من أ ل التلخيص والنشر

املجلس اإلداري

23 P

STE SCANDI TRANS
SARL

تغيير اسم الشركة وتفويت حصص
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالرباط،   (2(2 ديسمبر   24 بتاريخ 

 SCANDI شركة  شركاء  قرر 

إلى  الشركة  اسم  تغيير   TRANS

وكذلك   MAINCLEAN MACHINE

من  للشركة  القانوني  الشكل  تغير 

إلى  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

وكما تم االتفاق على بشريك واحد، 

 تفويت 64) حصة من السيد محسن 

نفيس لصالح السيد يوسف نفيس 

الواحدة،  للحصة  درهم   222 بثمن 

وتفويت )7) حصة من السيد عادل 

نفيس لصالح السيد يوسف نفيس 

الواحدة  للحصة  درهم   222 بثمن 

األصل  في  حصة   (64 يمتلك  الذي 

ليصبح مجموع حصصه 822 حصة.

كما استقال السيد محسن نفيس 

من مهامه كمسير للشركة وتم تعيين 

السيد يوسف نفيس مسيرا ملدة غير 

محدودة.

لدى  التغيير  هذا  إيداع  تم  قد 

املحكمة التجارية بالرباط تحت الرقم 

2975)2 بتاريخ 8 فبراير ))2).

24 P

AMASYS
S.A.R.L

أماسيس ش.م.م

برأسمال 222.222 درهم

 املقر اال تماعي : إقامة إصالح، 

شقة 22، شارع محمد الساد2، 

هرهورة، تمارة

I.C.E n° 001.563.489.000.003

 تحويل مقر الشركة 
I - بقرار من الجمع العام االستثنائي 
قرر   ،(2(( يناير   25 يوم  املنعقد 

شركاء »أماسيس ش.م.م« ما يلي :

اال تماعي  املقر  تحويل   -  2

للشركة ابتداء من يوم الجمع العام 

الدار  زنقة  ملتقى   ،3(4 تمارة،  من 

البيضاء وطنجة، هرهورة الشاطئ إلى 

تمارة، إقامة إصالح، شقة 22، شارع 

محمد الساد2، هرهورة. 

(املقر  الرابع  الفصل  تغيير   -  (

اال تماعي) من القانون االسا�سي تبعا 

لذلك.

لدى  القانوني  اإليداع  تم   -  II

التجارية  املحكمة  ضبط   كتابة 

 (2(( فبراير   9 يوم  الرباط  ملدينة 

تحت رقم  2.932)2.
مقتطف وبيان إلشهار

25 P

EDIDAC
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
في  املؤرخ  العرفي  للعقد  طبقا 
القانون  وضع  تم   (2(( يناير   7

املسؤولية  ذات  للشركة  األسا�سي 

املحدودة على الشكل التالي :

.EDIDAC : اسم الشركة

غرض  يكمن   : الشركة  غرض 

الشركة في :

معدات، صيدلية، كهرباء وصحية ؛

التداول ؛

الخدمات واملشورة والتدري8 ؛

مكيفات،   : والتركي8  التوريد 

وتبريد  غيار  قطع  سجاد،  ستائر، 

ومتنوعة ؛

اللوازم واملواد : التدريس، والتعليم، 

واملوسيقيى،  املعلومات،  وتكنولو يا 

املدرسة،  قبل  ما  ومرحلة  والرياضة 

واملالبس،  واأللعاب،  واملدرسة، 

والبصرية،  السمعية  والوسائل 

والتشغيل اآللي للمكات8، والقرطاسية، 

والعلمية،  والتقنية  والتغليف، 

والزراعية، والطبية ؛

املعدات واألثاث : مطبخ، مدرسة 

داخلية، معسكر، أسرة، أسرة وأثاث 

مدر�سي ؛

البناء،  مواد  املياه،  معدات 

األواني الز ا ية  األعمال الخشبية، 

واألملنيوم... ؛

باالستيراد  يقوم  الذي  التا ر 

والتصدير ؛

مقاول أعمال متنوعة.
زنقة   8  : املقر اال تماعي للشركة 

بروكسيل، شقة 8، املحيط، الرباط.
رأ2 املال : حدد رأسمال الشركة 

إلى  درهما وقسم   222.222 في مبلغ 

لكل  اإلسمية  القيمة  حصة،   2222

حصة هي 222 درهما قسمت كالتالي :

 522 هو  وهبي  يوسف  السيد 

حصة ؛

 522 صفية  بن  حكيمة  السيدة 

حصة.
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التسيير : تم تعيين السيد يوسف 
وهبي كمسير وحيد للشركة لفترة غير 

محددة.
السنة  تبتدئ   : املالية  السنة 
املالية في الفاتح من يناير وتنتهي في 

32 من ديسمبر من كل سنة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
القانوني للشركة لدى كتابة الضبط 
يوم  بالرباط  التجارية   باملحكمة 

9 فبراير ))2) تحت رقم 257745.
املقتطف بمثابة إعالن

26 P

 STE AIN LAKHMIS
TRAVAUX

SARL AU
السجل التجاري بسال رقم 22)2)

األسا�سي ومحضر  للقانون  طبقا 
 AIN الجمع العام االستثنائي لشركة 
رأسمالها   LAKHMIS TRAVAUX
اال تماعي  ومقرها  درهما   222.222
عمارة  الخامس،  محمد  شارع 
الطابق   ،3 رقم  شقة  املستقبل، 

الثاني، تابريكت، سال تقرر ما يلي :
محمد  السيد  حصص  بيع   -  2
يعادل  بما  حصة   2222 الدعموش 
ابراهيم  للسيد  للحصة  درهم   222

بضرار.
محمد  السيد  استقالة   -  (
الدعموش من التسيير وتعيين السيد 

ابراهيم بضرار.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بسال  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
بتاريخ ) يناير ))2) تحت رقم 22)2).
27 P

SAMIRA BUSINESS
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة بمساهم واحد
تبعا للعقد العرفي بتاريخ 8 فبراير 
))2)، تم وضع قوانين الشركة ذات 

املميزات التالية :
.SAMIRA BUSINESS : التسمية

املسؤولية  ذات  شركة   : الشكل 
املحدودة بمساهم واحد.

املوضوع : خدمات الحراسة.

الوحدة،  مدينة   : الرئي�سي  املقر 

بلوك ب رقم 625، العيون.

الرأسمال : حدد في مبلغ 222.222 

حصة من   2222 إلى  درهم مقسمة 

بالكامل  ويملكها  درهم   222 فئة 

أسامة ولقايد.

السيد  طرف  من  تسير   : اإلدارة 

أسامة ولقايد.  

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون 

رقم  تحت   (2(( فبراير   9 بتاريخ 

بالسجل  تسجيلها  وتم   2022/347

التجاري تحت الرقم التحليلي 35)42.

28 P

STE SAHARALINOX
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة بمساهم واحد
تبعا للعقد العرفي بتاريخ 24 يناير 

))2)، تم وضع قوانين الشركة ذات 

املميزات التالية :

.STE SAHARALINOX : التسمية

املسؤولية  ذات  شركة   : الشكل 

املحدودة بمساهم واحد.

املوضوع : 

شراء وبيع وتسويق وتوزيع  ميع 

أصناف ومنتجات األملنيوم ؛

ونجارة  األليمنيوم  نجارة 

االينوكس ؛

التجارة العامة، استيراد تصدير ؛

الخدمات واألشغال املختلفة ؛

نقل البضائع لفائدة الشركة ؛

نقل البضائع لحساب الغير ؛

للشركات  التجاري  التمثيل 

والعالمات التجارية الوطنية أو األ نبية.

 ،2 تجزئة الوكالة   : املقر الرئي�سي 

بلوك ف رقم )35، العيون.

الرأسمال : حدد في مبلغ 222.222 

حصة من   2222 إلى  درهم مقسمة 

بالكامل  ويملكها  درهم   222 فئة 

السيد عبد الرحمان قدوري.

السيد  طرف  من  تسير   : اإلدارة 

عبد الرحمان قدوري.  

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 

الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون 

رقم  تحت   (2(( يناير   32 بتاريخ 

بالسجل  تسجيلها  وتم   2022/251

التجاري تحت الرقم التحليلي 42279.

29 P

LE PALAIS SUD
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
تبعا للعقد العرفي بتاريخ 24 يناير 

))2)، تم وضع قوانين الشركة ذات 

املميزات التالية :

.LE PALAIS SUD : التسمية

املسؤولية  ذات  شركة   : الشكل 

املحدودة.

املوضوع : 

املخابز  وتشغيل  وإدارة  إنشاء 

قاعات  واملقاهي  املعجنات  ومحالت 

الشاي واملطاعم ؛

تجارة املنتجات الغذائية وشرائها 

وبيعها بالجملة أو بالتقسيط ؛

وإصالح  واستيراد  وبيع  شراء 

وصيانة  ميع أنواع املعدات واللوازم 

للمقاهي واملطاعم واملطابخ واملخابز 

ومحالت الحلويات ؛

ذات  والخدمات  الطعام  تقديم 

الصلة ؛

وتوريد  ميع  الطعام  تقديم 

املنتجات الغذائية ؛

مستودعات لتخزين املواد  إنشاء 

الغذائية إلخ.

الوحدة،  مدينة   : الرئي�سي  املقر 

بلوك ب، رقم )36، العيون.

الرأسمال : حدد في مبلغ 222.222 

حصة من   2222 إلى  درهم مقسمة 

فئة 222 درهم موزعة كالتالي :

مبارك الطالبي 522 حصة ؛

 522 موالي عبد العزيز السكري 

حصة.

السيد  طرف  من  تسير   : اإلدارة 

مبارك الطالبي.  

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون 
رقم  تحت   (2(( فبراير   4 بتاريخ 
بالسجل  تسجيلها  وتم   2022/313
التجاري تحت الرقم التحليلي 42282.
30 P

STE NOUVELLE DU SUD
SARL AU

شركة نوفيل د سود ش.م.م ذات 
شريك واحد

رأسمالها اال تماعي : 2.222.222 
درهم

املقر اال تماعي : شقة رقم ) الطابق 
األول عمارة رقم A2 باب مراكش 3 

العزوزية - مراكش
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
 (2(( فبراير   ( للشركة املنعقد يوم 

قرر ما يلي :
اال تماعي  النشاط  في  الزيادة 

للشركة :
زيادة نشاط : نقل البضائع للغير.

تم  فإنه  التغيير  هذا  إثر  وعلى 
القانون  من  الثالث  الفصل  تعديل 
بالنشاط  املتعلق  للشركة  األسا�سي 

اال تماعي للشركة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
التجارية  املحكمة  لدى  القانوني 
 (2(( فبراير   22 بتاريخ  بمراكش 

تحت رقم 784)23.
ملخص قصد النشر

COMPTAGESTEX

مراكش

31 P

 FIDUCIAIRE FIRCOFISC NEW B.P 626 -

BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA

TEL: 05 28-81-96-40

FAX: 05 28-81-96-41

STE BSB LINE TRANS
 SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة 
بمقت�سى عقد عرفي للجمع العام 
الشركة  في  للمساهمين  العادي  غير 
بتاريخ املحدودة  املسؤولية   ذات 

 5 فبراير ))2) قرر ما يلي :
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تكون اإلمضاءات   : تغيير اإلمضاء 
البنكية مشتركة بين السيد عبد االله 

حشادي وإبراهيم حشادي.
تحيين القانون األسا�سي.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
باملحكمة  الضبط  بكتابة  القانوني 
فبراير   22 بتاريخ  بأكادير  التجارية 

))2) تحت رقم 228524.
32 P

سوفيجكس 
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمالها 222.222 درهم
رقم 36 شارع عالل بن احمد  ليز 

 مراكش

 HOME PRESTIGE BAB
ATLAS

 شركة ذات املسؤولية املحدودة 
من شريك واحد 

رأسمالها 322.222  درهم
تجزئة العكاري تساعت رقم 228

مراكش
رقم السجل التجاري 9))32 

العام  الجمع  ملحضر  تبعا 
تم  االستثنائي بتاريخ 29/12/2021  

تقرير ما يلي :  
املحافظة على نشاط الشركة.
تخفيض رأ2 املال يليه زيادة.

من   7 و   6 تعديل نسبي للمادتين 
النظام األسا�سي.

املدير العام بعد االستماع لتقرير 
املسجلة  الخسائر  أن  معتبر  املدير 
في  الواردة  وامليزانية  بالحسابات 
 519.468,93 والبالغ  األول  القرار 
 (92.222 درهم يقرر إطفاءها : حتى 
درهم عن طريق تخفيض رأ2 املال 

بنفس املقدار. بناء على ذلك :
- مبلغ الخسائر الذي ال يزال يظهر 
  229.468,93 سيكون  امليزانية  في 
درهم وسيظهر على  ان8 املطلوبات 
عنوان  تحت  العمومية  امليزانية  في 

»ترحيل«.
 322.222 الحالي  املال  رأ2   -
درهم.   22.222 درهم سينخفض إلى 
تنفيذ  املصرية  الحكومة  قررت 
وذلك هذا التخفيض في رأ2 املال. 

 بتخفيض عدد الحصص من 3222 

االسمية.  نفس  من   222 إلى  حاليا 

تعديل  املصرية  الحكومة  قررت 

من النظام األسا�سي   7 و   6 املادتين 

على النحو التالي :

»تم تخفيض رأ2 املال الذي كان 

 (92.222 بمقدار  درهم   322.222

عند  ثابًتا  أصبح  وبالتالي  درهم 

22.222 درهم.

222 حصة كل  »وهي مقسمة إلى 

بالكامل  مدفوعة  اسمية،   222 منها 

ومن نفس الفئة«

قررت الجمعية العامة زيادة رأ2 

املال بمقدار 92.222) درهم ليصبح 

 (922 بإصدار  درهم   322.222

 222 اسمية  بقيمة  حصة  ديدة 

درهم لالكتتاب نقًدا.

السابق  القرار  العتماد  نتيجة 

بشرط سابق اإلكمال النهائي   
ً
ورهنا

الجمعية  قررت  املال  رأ2  لزيادة 

املال  العادية زيادة رأ2  العامة غير 

من 22.222 درهم إلى 322.222 درهم 

من القانون.   7 و   6 وتعديل املادتين 

النظام األسا�سي على النحو التالي :

املادة 6 – املساهمات :

قيمة االشتراكات املقدمة للشركة 

ألف  (ثالثمائة  درهم   322.222

درهم).

املادة 7 - رأ2 املال :

بمبلغ  املال  رأ2  تحديد  تم 

ألف  (ثالثمائة  درهم   322.222

سهم   3222 إلى  مقسمة  درهم) 

مكتت8  منها  لكل  درهم   222 بقيمة 

لشركة  بالكامل  ومخصص  بالكامل 

 EMERAUDE PARTICIPATIONS««

SA ممثلة بالسيد ميشيل إسبى.

اإليداع القانوني :

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة التجارية بمراكش 

عدد  تحت   07/02/2022 يوم 

 .23(647
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سوفيجكس 

شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمالها 222.222 درهم

رقم 36 شارع عالل بن احمد  ليز 

 مراكش

FAMILY PLANET
 شركة ذات املسؤولية املحدودة 

من شريك واحد 
رأسمالها 322.222 درهم

فيال رقم 225 الطابق األر�سي 

والطابق األول تجزئة  وهر )

مراكش
رقم السجل التجاري 224372 

العام  الجمع  ملحضر  تبعا 

تم  االستثنائي بتاريخ 18/01/2022  

تقرير ما يلي :  
 492.222 زيادة رأ2 املال بمبلغ 

إلى   22.222 من  ليرتفع  درهم 

 49.222 بإنشاء  درهم   522.222

حصة  ديد بقيمة اسمية 22 دراهم 

للحصة.

يالحظ الشريك الوحيد أن  ميع 

األسهم الجديدة قد تم االكتتاب فيها 

اآلن على النحو التالي :

 22 49.222 حصة بقيمة اسمية 

للسيدة  مخصص  منها  لكل  دراهم 

بموازنة  اكتتابها  مقابل  صفار  نوال 

الشركة  دفاتر  في  الجاري  حسابها 

بمبلغ 492.222 درهم.

مقر  أن  الفريد  الشريك  يحدد 

الطابق  في  يقع  املذكورة  الشركة 

الفيال  من  األول  والطابق  السفلي 

رقم  األرض  مللكية  الخاضعة 

251416/04، وتقع في مراكش، فيال 

225، الطابق األول، التقسيم الفرعي 

 لتعديل عقد 
ً
) ’’ وذلك وفقا ’’ وهر 

الكراء املسجل بتاريخ 05/11/2020.

تعديل املواد (6، 7 ، 4) من النظام 

األسا�سي املعدل على النحو التالي :

املادة 4 : املقر اال تماعي

مراكش،  في  اال تماعي  املقر  يقع 

الطابق السفلي والطابق   ،225 فيال 

 .»( » وهر  التقسيم الفرعي  األول، 

يجوز نقلها بقرار من املساهم الوحيد.

/ رأ2  املساهمة   :  7 و   6 املادتان 
املال

بمبلغ  املال  رأ2  تحديد  تم 
إلى  مقسم  وهو  درهم،   522.222

52.222 حصة ا تماعية :
السيدة نوال صفار 52.222 سهم  

522.222 درهم.
اإليداع القانوني :

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة التجارية بمراكش 
عدد  تحت   27/01/2022 يوم 

 .23((74
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 EDDIAR DE
 CONSTRUCTION ET

TRAVAUX DIVERS
SNC

الغير  العام  الجمع  قرار  إثر  على 
أكتوبر   22 يوم  املنعقد  عادي 
 EDDIAR DE« للشركة   (2(2
 CONSTRUCTION ET TRAVAUX

DIVERS SNC« تقرر ما يلي :
الحل املبكر للشركة.

مصطفى  قساوي  السيد  تعيين 
كمصفي للشركة.

مقر التصفية حي السالم اإلضافي 
بلوك 22 رقم 286 سال.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بسال  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

تحت رقم 22)38.
35 P

صو يم لالستشارة ش.م.م ش.و

استشارة قانونية مالية عقارية واملحاسبة

8)6، شارع ادريس الحارثي، قرية الجماعة

الدار البيضاء

FLEUX
SARL AU

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة بشريك وحيد

بتاريخ  العرفي  العقد  بمقت�سى 
البيضاء،  بالدار   (2(2 فبراير   (
بتاريخ املدينة  بنفس   املسجل 
2)2)، تم وضع القوانين   26 مار2 
املسؤولية  ذات  للشركة  األساسية 
املتضمنة  وحيد  بشريك  املحدودة 

للمميزات التالية :
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.FLEUX SARL AU : التسمية
الشركة  أهداف  تتمثل   : الهدف 

في :
املغربية  التقليدية  املالبس 

الجاهزة لالرتداء.
 ARTISANAT PRET A PORTER

.MAROCAINS
العمليات  كل  عامة  وبصفة 
املالية،  التجارية،  الصناعية، 
املرتبطة  العقارية،  غير  أو  العقارية، 
بصفة مباشرة أو غير مباشرة بإحدى 
هذه العمليات املذكورة أعاله والتي 

تساعد على ازدهار الشركة.
زنقة أبو سعيد   : املقر اال تماعي 
حداج،  مهدي  إقامة  السو�سي، 
متجر رقم 2 مكرر، حي بوركون الدار 

البيضاء.
في  الشركة  مدة  تحدد   : مدتها 
تأسيسها  تاريخ  من  ابتداء  سنة   99
أو  التمديد  حالة  عدا  ما  النهائي، 

الفسخ.
الرأسمال : يحدد رأسمال الشركة 
مجزأة  درهم،   222.222 مبلغ  في 
درهم   222 بقيمة  حصة   2222 إلى 
نقدا  املكتتبة  الواحدة  للحصة 

بأكملها في صندوق الشركة.
املحدثة  اال تماعية  الحصص 
مرقمة من 2 إلى 2222 حصة محدثة 
الوحيد  الشريك  طرف  من  بأكملها 
مغربي،  العبا�سي،  محمد  السيد 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
ماي   6 املزداد في   ،BK3((5(( رقم 
زنقة اللة حية  الساكن ب7   ،2986
 2222  : البيضاء  الدار  السالم  حي 

حصة.
وتدار  الشركة  تسير   : إدارتها 
العبا�سي،  محمد  السيد  طرف  من 
التعريف  لبطاقة  الحامل  مغربي، 
الوطنية رقم ))BK3((5، املزداد في 
6 ماي 2986، الساكن ب7 زنقة اللة 
حية حي السالم الدار البيضاء، الذي 

يملك التوقيع اال تماعي الوحيد.
من  تبتدئ   : اال تماعية  السنة 
فاتح يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من 

كل سنة.

الصافية  األرباح  على   : األرباح 
صندوق  لتكوين   %  5 اقتطاع  يتم 

الحتياط القانوني.
التسجيل  تصريح  وضع  تم 
البيضاء  بالدار  التجارية  باملحكمة 
تحت رقم   (2(2 ديسمبر   (4 بتاريخ 

.5(6842
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صو يم لالستشارة ش.م.م ش.و
استشارة قانونية مالية عقارية واملحاسبة
8)6، شارع ادريس الحارثي، قرية الجماعة

الدار البيضاء

SOCIETE KANJELEC
SARL AU

توسيع صالحيات مسير الشركة
تعديل املادة 29 من القانون 

األسا�سي للشركة
غير  العام  الجمع  بمقت�سى 
يناير   32 بتاريخ  املنعقد  العادي 
 KANJELEC SARL لشركة   (2((
درهم،   2.222.222 رأسمالها   ،AU
مجزأة إلى 22.222 حصة بقيمة 222 
املقر  ذات  الواحدة،  للحصة  درهم 
اال تماعي بحي املستقبل، الزنقة 48 
الرقم 3) عين الشق، الدار البيضاء، 

تقرر ما يلي :
توسيع صالحيات مسير الشركة.

القانون  من   29 املادة  تعديل 
األسا�سي للشركة.

تم وضع تصريح التسجيل بكتابة 
التجارية  املحكمة  بملحقة  الضبط 
بالدار البيضاء بتاريخ 9 فبراير ))2) 

تحت رقم 23)5.
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ائتمانية فداد ش.ذ.م.م
5 املركز التجاري إبن سينا أكدال الرباط

DARJAR.COM
SARL

تحويل املقر اال تماعي للشركة
تعديل القانون األسا�سي للشركة

العام  الجمع  محضر  حس8 
االستثنائي املنعقد بتاريخ 25 ديسمبر 
DARJAR.« 2)2)، قرر شركاء شركة
الرأسمال ذات   »COM SARL

 2.822.222 درهم والتي يو د مقرها 
ب : 22 شارع ابن رشد 6)2 6222)2 
 22222 الرباض  أكدال   (56 فيال 

الرباط، ما يلي :
 22 من  اال تماعي  املقر  تحويل 
فيال   2(6222  2(6 ابن رشد  شارع 
56) أكدال الرباض 22222 الرباط، 
إلى العنوان التالي : 38 زنقة أوكايمدن 

شقة رقم 7 أكدال الرباط.
تعديل القانون األسا�سي للشركة 
محضر  في  عليه  منصوص  هو  كما 

الجمع العام االستثنائي.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت   (2(( فبراير   24 بتاريخ 

.2((295
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ائتمانية فداد ش.ذ.م.م
5 املركز التجاري إبن سينا أكدال الرباط

ASSURANCE SECASSURE
SARL AU

تحويل املقر اال تماعي
تعديل القانون األسا�سي للشركة

العام  الجمع  محضر  حس8 
بتاريخ املنعقد   االستثنائي 
 22 يناير ))2)، قرر الشريك الوحيد 
ذات  ش.ذ.م.م«  »سيكاسور  لشركة 
تحويل  درهم،   622.222 الرأسمال 
 : التالي  العنوان  إلى  اال تماعي  املقر 
)2 زنقة فرويطو رقم 2 إقامة النخيل 

أكدال الرباط.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت   (2(( فبراير   24 بتاريخ 

.2((293
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ائتمانية فداد ش.ذ.م.م
5 املركز التجاري إبن سينا أكدال الرباط

SIMPSON IMPORT EXPORT
SARL

ذات الرأسمال 22.222 درهم
مقرها اال تماعي : 397 ج5 امل 2 

حي يعقوب املنصور الرباط
العادي  غير  العام  الجمع  حس8 
املنعقد بتاريخ 29 يوليو 2)2)، وبعد

قد  لقرار التصفية،  سماع الشركاء   

صادقوا على الحساب املصفى وقد 

أعطوا قرار إخالء املصفي من  ميع 

التوكيالت املو هة إليه وقرروا توزيع 

تم  وبها  للتصفية،  النهائية  النتيجة 

إغالق  ميع عمليات التصفية.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   (2(( فبراير   24 بتاريخ 

.2((292
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THE AGEN C
ش.م.م

إقامة 32 شقة 8 زنقة موالي احمد 

لوكيلي حسان الرباط

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

 (2(2 سبتمبر   25 بتاريخ  بالرباط 

قد تم تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة.

.THE AGEN C : التسمية

في  استشارة   : اال تماعي  الهدف 

التسيير.

متعهد الحفالت.

رأسمال الشركة : 222.222 درهم 

فئة  من  حصة   2.222 إلى  مقسمة 

درهم للحصة الواحدة موزعة   222

بين الشركاء على الشكل التالي :

ر�سى هللا وليد : 2.222 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل التجاري.

يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

ما  سنة  كل  من  ديسمبر   32 إلى  

تاريخ  من  تبتدئ  األولى  السنة  عدا 

التسجيل.

زنقة   8 شقة   32 إقامة   : املقر 

موالي أحمد لوكيلي، حسان، الرباط.

املسير : ر�سى هللا وليد.

التجاري  بالسجل  التقييد  تم 

.256689
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SOCIETE AL JAWHAR 

DE COMMERCE  

ET DE TRAVAUX 
SARL

العام  الجمع  ملداوالت  تبعا 

يناير   27 يوم  املنعقد  العادي  غير 

 AL JAWHAR DE« لشركة   (2((

 COMMERCE ET DE TRAVAUX

املسؤولية  محدودة  شركة   »SARL

برأسمال 752.222 درهم تم االتفاق 

على ما يلي :

الفسخ املسبق لشركة.

تحديد مكان التصفية في تجزئة 

االمان العمارة )3 حي الفردو2 شارع 

موالي علي الشريف تمارة.

القانوني  اإليداع  وضع  تم  وقد 

لدى املحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 

24 فبراير ))2) تحت رقم 2)2))2.
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LA MAISON DU CAFE JAD
SARL

بمقت�سى  مع عام استثنائي حرر 

في الرباط  10/02/2022 قرر شركاء 

 LA MAISON DU   CAFE« شركة 

JAD« ش.م.م ما يلي : 

املدوري  السيد  يهان  استقالة 

من منصبه كمسير للشركة.

املدوري  احمد  السيد  تعيين 

كمسير وحيد للشركة.
القانون  من    23 املادة   تعديل 

األسا�سي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 

تحت رقم 228))2 في 14/02/2022.
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GRAND TRAVAUX 2 FRERES
»GT(F«

بمقت�سى  مع عام استثنائي حرر 

في الرباط    14/02/2022 قرر شركاء 

 GRAND TRAVAUX 2« الشركة 

FRERES GT(F«  ش.م.م  ما يلي : 

تفويت الحصص :

طرف  من  حصة   522 تفويت 

السيد عبد املجيد كبيري إلى السيد 

 هاد  واكريم.

طرف  من  حصة   522 تفويت 
السيد  رشيد كبيري إلى السيد  هاد 

واكريم.

تعديل اإلدارة :
استقالة السيد عبد املجيد كبيري 

منصبهما  من  كبيري  رشيد  والسيد 

كمسيران للشركة.

تعيين السيد  هاد واكريم كمسير 

وحيد للشركة.

من   23 و   7 و   6 املواد  تعديل 

القانون األسا�سي للشركة.

تم اإليداع القانون بكتابة الضبط 

باملحكمة التجارية الرباط تحت رقم 

222))2 بتاريخ 14/02/2022.
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SOCIETE OGOUG TRANS
 S.A.R.L A.U 

بتاريخ  عرفي  عقد  بمو 8 

شركة  تأسيس  تم   01/02/2022

ذات املميزات التالية :

 SOCIETE OGOUG  : التسمية 

 TRANS«   S.A.R.L A.U

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
شارع   (6 الزنقة   32 رقم   : املقر 
رأ2 الخيمة حي الوحدة )2 العيون-

املغرب.

نقل   : اال تماعية  النشاطات 

النقل   .. الغير  لحساب  البضائع 

الطرقي..ألسككي.. أنواعه  بمختلف 

تدبير  وكدا  والحري  الجوي 

اللو يستيك...
قسم  درهم   222.222  : رأسمال 

لكل  درهم   222 حصة،   2222 إلى 

واحدة.

السيدين  إلى  يعهد   : التسيير 

عبد هللا كالع وابراهيم بوحلبان.

باملحكمة  تم  القانوني  اإليداع 

بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

10/02/2022 تحت رقم 354/22.
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MOURASIL CAR
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
رأ2 املال : 22.222 درهم مقسمة 

إلى 222 حصة من فئة 222 درهم 

للحصة الواحدة
رقم التقييد بالسجل التجاري : 

52)26 بسال

العام  الجمع  ملحضر  طبقا 

 (2(( يناير   5 االستثنائي املنعقد في 

 MOURACIL CAR SARL لشركة 

شركة ذات مسؤولية محدودة تقرر 

ما يلي :

نقل 52 حصة من رأسمال شركة 

في ملكية السيد   MOURACIL CAR

السيدة  لفائدة  مخيار  الرحيم  عبد 

مريم مخيار.

الرحيم  عبد  السيد  استقالة 

مخيار كمسير للشركة.

والتوقيع  الشركة  مسير  تغيير 

حيث أصبحت السيدة مريم مخيار 

املسيرة الوحيدة.

تحيين القانون األسا�سي للشركة.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  وقد 

التجارية  باملحكمة  الضبط  كات8 

رقم  تحت   (2(( فبراير   9 في  بسال 

.3832(

46 P

AGRO WERT
شركة ذات السؤولية املحدودة

رأسمالها : 52.222 درهم

مقرها اإل تماعي : 7) تجزئة 

كومطراف II 247 الطابق 3، 23) 

واد الذه8 تمارة

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

قد   (2(2 يوليو   8 اإلستثنائي بتاريخ 

تم املصادقة على التغييرات التالية :

للشركة  اإل تماعي  املقر  تحويل 

رقم  شقة  األبطال  شارع   25 من 

تجزئة   (7 إلى  الرباط  أكدال   4

كومطراف II (47 الطابق 3، 23) واد 

الذه8 تمارة.

بيع الحصص اإل تماعية للسيد 

السيد  لفائدة  هللا  عبد  السليماني 

أبوزيد توفيق بعدد 52 حصة.

بيع الحصص اإل تماعية للسيد 

شمالل يوسف لفائدة السيد بنيس 

رشيد بعدد 22) حصة.

بيع الحصص اإل تماعية للسيد 

بنيس  السيد  لفائدة  يوسف  شاغ 

رشيد بعدد 22) حصة.

يوسف  شمالل  السيد  استقالة 

كمسير  رشيد  بنيس  السيد  وتعيين 

 ديد لشركة ليلتحق بالسيد أبو زيد 

توفيق في التسيير.

بشكل  الشركة  ستكون  اآلن  من 

السيد  أحداملسيرين  بتوقيع  قانوني 

بنيس رشيد أو السيد أبو زيد توفيق.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط لدى املحكمة التجارية بسال 

رقم  تحت   (2(( فبراير   22 بتاريخ 

.2((289

47 P

H.K EXPRESS TRANSPORT
SARL AU

رأسمالها : 222.222.22 درهم

املقر اإل تماعي : عمارة 32 الشقة 

رقم 8 زنقة موالي احمد لوكيلي 

حسان الرباط

بالرباط  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بتاريخ 7) ديسمبر 2)2)، قرر شركاء 

ترونسبور  اكسبريس  ش.ك  شركة 

ش.ذ.م.م.ش.و شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد ما يلي:

بيع 522 حصة بقيمة 222 درهم 

52.222.22 درهم من  للحصة بمبلغ 

طرف السيد كمال أبو سعيد لفائدة 

السيد هشام بانشو .
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وتعيين السيد هشام بانشو كمسير 
للشركة ملدة زمنية غير محدودة.

تحويل املقر اإل تماعي من عمارة 
زنقة موالي احمد   8 الشقة رقم   32
الشقة   (2 لوكيلي حسان الرباط إلى 
الغزالي   2 النهضة  تجزئة حي   4 رقم 

تمارة.
تعديل القانون األسا�سي.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بالرباط تحت رقم )22))2 

في 24 فبراير ))2).
48 P

MAROC 35
SARL AU

مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إنشاء   (2(( فبراير   ( بالرباط في 
محدودة  مسؤولية  ذات  مؤسسة 

بشريك وحيد بالخصائص التالية :
 (22222.22  : الشركة  راسمال 

درهم.
أبو  ساحة   3(  : الشركة  عنوان 
أكدال   5 رقم  الشقة  الصديق  بكر 

الرباط.
هدف املؤسسة .

صحيفة الكترونية.
املسيرة : السيدة فالحي خديجة.

الضريبة املهنية رقم 5729674).
 257825 رقم  التجاري  السجل 

باملحكمة التجارية بالرباط.
49 P

SOFIL IMPORT-EXPORT
SARL

العادي  الغير  العام  الجمع  قرر 
))2) لشركة  3 يناير  املنعقد بتاريخ 
شركة   SOFIL IMPORT-EXPORT
ذا ت املسؤولية املحدودة رأسمالها 

222.222.22 درهم.
زنقة   ( رقم   : اإل تماعي  مقرها 
الرياض  حي   22 السكتور  عنابية 

الرباط ما يلي :
املسبقة  التصفية  في  الشروع 

للشركة.
تعيين السيد فياللي عمر كمصفي 

للشركة.

 ( برقم   : التصفية  مقر  تحديد 
22 حي  ) زنقة عنابية السكتور  زنقة 

الرياض الرباط.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   22 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

))2) تحت رقم 2666))2.
50 P

 HAMZA FH
 SARL AU
ش.م.م. ش.و

تـــأســـيــــــس شــــركـــــة
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم  بالرباط،  يناير))2)    (2 بتاريخ 
إنجاز القانون األسا�سي لشركة ذات 
الشريك  وذات   محدودة  مسؤولية 

الوحيد مميزاتها كالتالي : 
 HAMZA FH SARL التسمية:   
                                                               .AU

) ) األهداف اال تماعية: 
- بيع التبغ.

العامة   الغذائية  املواد  تجارة   -
السوبر  محالت   ، ماركت  السوبر 
ماركت ، محالت السوبر تجارة ماركت 
ماركيت التجزئة األخرى في املتا ر غير 

املتخصصة في املواد الغذائية .
غير  املتا ر  في  التجزئة  تجارة   -

املتخصصة.
غير  املتا ر  في  التجزئة   -
املواد  غلبة  دون  املتخصصة 

الغذائية.
بيع املالبس واأللبسة الجاهزة-  -

متجر لبيع عدة أنواع من البضائع .
- تجارة التجزئة األخرى في املتا ر. 
وبيع وتوزيع  ميع أنواع  شراء   -

املنتجات الغذائية.
منتجات الحرف اليدويةاملختلفة. 

- استيراد وتصدير متنوع.
واألعمال  التطوير  -أعمال 

املتنوعة.
- استيراد وتصدير وتسويق  ميع 

منتجات قطاع األغذية.
 222.222    : رأسمال الشركة   (3
إلى  مقسمة  (مئة ألف درهم)  درهم 
درهم   222 فئة  من  حصة   2222

للحصة الواحدة في ملكية :

السيد : فائق وهاب حمزة: 2222  

حصة. 

من  ابتداء  سنة   99 املدة:   (4

التأسيس النهائي.

5)  املقر اال تماعي : ر. د.2 عمارة 

29 شارع بنزرت حسان - الرباط.

وهاب  فائق  السيد  التسيير:   (6

الحامل  محددة  غير  ملدة  حمزة 

  A663485 رقم  الوطنية  للبطاقة 

حي   - شارع ملوزة   23 والساكن فيال 

النهضة ) ملحق ) - الرباط 

7)  السنة املالية : من فاتح يناير 

ديسمبر من كل سنة ما عدا   32 إلى 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل. 

تم اإليداع القانوني باملحكمة   (8

بالسجل  بالرباط  التجارية 

يوم  257733 رقم  تحت   التجاري  

 8 فبراير))2)   .

51 P

البيانات املعدنية وامليكانيكية للمغرب

 CHARPENTES ET CONSTRUCTIONS

MECANIQUES DU MAROC

شاركوميم
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسمالها : 25 مليون درهم

طريق 227 املنطقة الصناعية أوالد 

حادة تيط مليل الدارالبيضاء

RC : 68737

العام اإلستثنائي  الجمع  بمو 8 

 (2(2 ديسمبر   25 بتاريخ  املنعقد 

إتفق الشركاء على ما يلي :

بخمسة  الشركة  رأسمال  رفع 

 25 من  ينتقل  حتى  درهم  ماليين 

درهم   مليون   (2 إلى  درهم  مليون 

وذلك من خالل اقتطاع من األرباح 

املتراكمة.

تحيين القانون األسا�سي للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع 

يوم بالدارالبيضاء   التجارية 

22 فبراير))2) تحت قم 557)82.

52 P

BAB ESSAAD TRAITEUR
SARL

شركة ذات مسرولية محدودة

يقدر رأسمالها ب  :222.222.22 

درهم

املقر اإل تماعي : زنقة موالي علي 

الشريف رقم 22 حسان الرباط

في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

 (2 بتاريخ  ومسجل   (2(( يناير   7  

شركاء  قرر  بالرباط،   (2(( يوليو 

الشركة مايلي :

تفويت 722 حصة إ تماعية من 

طرف  من  للحصة  درهم   222 فئة 

عبد  للسيد  بتكوم  فاطمة  السيدة 

اللطيف سليماني.

تفويت 322 حصة إ تماعية من 

طرف  من  للحصة  درهم   222 فئة 

عبد  للسيد  سليماني  هشام  السيد 

اللطيف سليماني.

عبد  السيد  يصبح  وبالتالي 

الوحيد  الشريك  سليماني  اللطيف 

في الشركة ويصبح التقسيم الجديد 

لرأسمال الشركة كما يلي :

سليماني  اللطيف  عبد  السيد 

222.222.22 درهم.

املجموع : 222.222.22 درهم.

للشركة  القانونية  الصفة  تغيير 

مسؤولية  ذات  شركة  لتصبح 

محدودة وذات شريك وحيد.

إستقالة السيد هشام سليماني، 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

كمسير  مهمته  من   A622266 رقم 

للشركة مع اإلبراء.

اللطيف  عبد  السيد  تعيين 

التعريف  لبطاقة  الحامل  سليماني 

كمسير   A(46633 رقم  الوطنية 

وحيد للشركة ملدة غير محدودة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 

تحت   (2(( يناير   (4 بتاريخ 

رقم2539)2.

53 P
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INSPIRIGENCE
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
وعنوان مقرها اإل تماعي : 36 مكرر 
شارع تادلة مابيال 22222 الرباط 

املغرب
رقم التقييد في السجل التجاري : 

257842
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
 (( بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في 
القانون  إعداد  تم   (2(2 ديسمبر 
املسؤولة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها  بمختصر  االقتضاء 

.INSPIRIGENCE SARL
برمجة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
حاسوبية  وأنشطة  واستشارات 

أخرى.
عنوان املقر اإل تماعي : 36 مكرر 
الرباط   22222 مابيال  تادلة  شارع 

املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
مبلغ رأسمال الشركة : 222.222 

درهم مقسم كالتالي :
السيد حاتم الزموري 492 حصة 

49222.22 درهم.
السيد عبد القادر الزموري 522 

حصة 52222.22 درهم.
حصة   2222  : مجموع 

222222.22 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الزموري  حاتم  السيد  شريك 
أكدال 8 شارع عقبة 22222 الرباط 

املغرب.
حي  الزموري  القادر  عبد  شريك 
الرياض بلوك أ.ن 28، رقم 7 22222 

الرباط، املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري  الشركة :

الزموري  حاتم  السيد  مسير 
أكدال 8 شارع عقبة 22222 الرباط 

املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بالرباط يوم 24 فبراير))2) 

تحت رقم 2228.
54 P

 RCBF CONSULTING
MAROC
SARL AU

شركة  ذات مسؤولية محدودة 
للشريك الوحيد

رأ2 مالها : 22.222.22 درهم
مقرها اإل تماعي : مركز زينيت 

تقاطع شارع النخيل وشارع الروكاد 
حي الرياض الرباط

تغيير املقر اإل تماعي للشركة
للشركة  استثنائي  قرار  بمو 8 
من  ممثلة   ACCEOR SAS الوحيد 
 ERRERO FABIEN السيد  طرف 
رقم  السفر  لجواز  الحامل   ERIC
أكتوبر  فاتح  بتاريخ   DI2((5825
منه  نسخة  وضعت  والذي   (2(2
التجارية  باملحكمة  الضبط  بكتابة 
تحت   (2(( فبراير   22 بالرباط يوم 

رقم 954 فقد قرر ما يلي :
للشركة  اإل تماعي  املقر  تغيير 
 ( تجزئة املسرا شارع   49 الكائن ب 
إلى  الدارالبيضاء  مار2 عين الشقة 
النخيل  شارع  تقاطع  زينيت  مركز 

وشارع الروكاد حي الرياض الرباط .
االدري�سي  سلمى  السيدة  تعيين 

كمسيرة في الشركة.
تعديل النظام األسا�سي للشركة.

بمثابة مقتطف وبيان

CEP CAC& EXPRETISE

55 P

STE. KDL TRANSFERTS
ش.ذ.م.م ذات شريك وحيد

تأسيس
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالقنيطرة بتاريخ ) فبراير ))2).
 KDL شركة  تأسيس  تم 
ذات  ش.ذ.م.م   TRANSFERTS

شريك وحيد.

املقر اإل تماعي : محل بقعة 2234 

قطاع 5 قصبة مهدية القنيطرة.

الهدف اإل تماعي :

تحويل األموال.

العمليات  كل  عامة  وبصفة 

عالقة  لها  التي  واملالية  التجارية 

شأنها  من  والتي  الشركة،  بنشاط 

املساهمة في تنمية الشركة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

حميد  السيد  إلى  أسند  التسيير 

اعيوني.

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 

يناير إلى 32 ديسمبر من كل سنة.
مبلغ  في  حدد   : املال  رأ2 

إلى  مقسمة  درهم،   222.222.22

درهم   222 بقيمة  حصة   2222

وتوزيعها  اكتتابها  سدد  للواحدة 

كالتالي :

 2222 اعيوني  حميد  السيد 

حصة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

اإلبتدائية  املحكمة  لدى  القانوني 
التجاري  بالسجل  وقيد  بالقنيطرة 

بتاريخ   64(25 بالقنيطرة تحت رقم 

22 فبراير ))2).
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EL GUEDDARI TRANS
شركة  ذات املسؤولية املحدودة
رأسمالها :  222.222.22 درهم

املقر اإل تماعي : 3) زنقة أنوال 

 عمارة فلوري 22 مكت8

 رقم 4 ميموزا القنيطرة

السجل التجاري رقم : 58599

تفويت حصص إ تماعية
وتعيين مسير  ديد

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

 ELGUEDDARI الغير العادي لشركة

املسؤولية  ذات  شركة    TRANS

املحدودة تقرر ما يلي :

 522 تفويت  على  املصادقة 

حصة إ تماعية في ملك السيد أنوار 

الجداري و522 حصة إ تماعية في

 ملك السيد يوسف سفناج لفائدة 

هذا  ليصبح  فكري  زهير  السيد 

األخير الشريك الوحيد بالشركة بما 

إ تماعية  حصة   2222 مجموعة 

بقيمة 222 درهم للحصة.

قبول استقالة املسير السيد أنوار 

الشركة  تسيير  مهام  من  الكداري 

وتعيين السيد زهير فكري مسير وحيد 

 EL GUEDDARI TRANS لشركة 

وتخويله  ميع  محدودة  غير  ملدة 

الصالحيات.

باملحكمة   : القانوني  اإليداع  تم 

رقم  تحت  بالقنيطرة  اإلبتدائية 

السجل التجاري 58599.

57P

JL BEAUT BAR
شركة  ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد

رأسمالها : 222.222.22 درهم

املقر اإل تماعي : إقامة ريان متجر 

رقم 26 القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالقنيطرة تم وضع القانون األسا�سي 

املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصفات  ذات  وحيد  بشريك 

التالية:

 JL BEAUT BAR SARL : التسمية

.AU

ذات  شركة    : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

املقر اإل تماعي : إقامة ريان متجر 

رقم 26 القنيطرة.

موضوع الشركة : 

مرفق للرعاية بالجمال.

رأ2 مال الشركة : حدد في مبلغ 

إلى  مقسمة  درهم،   222.222.22

2222 حصة ا تماعية بقيمة 222 

بكاملها،  محررة  للواحدة،  درهم 

مكتتبة، وموزعةعلى الشركاء كالتالي:
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 ENNAIR LAYLA السيدة 
2222حصة.

املدة : 99 سنة.
السيدة  إلى  أسند   : التسيير 
مغربية  الجنسية   ENNAIR LAYLA
رقم  الوطنية  للبطاقة  الحاملة 

.G632849
التجاري  بالسجل  التقييد  تم 
باملحكمة اإلبتدائية بالقنيطرة تحت 

رقم 64227 بتاريخ 3 فبراير ))2).
58 P

 STE. LILYA RAGHAD
SERVICES

شركة  ذات املسؤولية املحدودة
رأسمالها : 222.222.22 درهم
املقر اإل تماعي : متجر ببقعة 

622)، لوفالون القنيطرة
تأسيس شركة

بالقنيطرة  عرفي  عقد  بمقت�سى 
وضع  تم   (2(( فبراير   3 بتاريخ 
ذات  لشركة  األسا�سي  القانون 
املسؤولية املحدودة ذات املواصفات 

التالية:
 STE. LILYA RAGHAD : التسمية

.SERVICES SARL AU
ذات  شركة    : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.
ببقعة  متجر   : اإل تماعي  املقر 

622)، لوفالون القنيطرة.
موضوع الشركة : 

مقهى.
حلويات.

عالقة  له  ما  كل  عامة  وبصفة 
بنشاط الشركة.

رأ2 مال الشركة : حدد رأ2 املال  
الشركة في مبلغ 222.222.22 درهم، 
ا تماعية  حصة   2222 إلى  مقسم 
للواحدة، محررة  222 درهم  بقيمة 
على  وموزعة  مكتتبة،  بكاملها، 

الشركاء كالتالي :
السيدة محبوب سارة 622 حصة.
 422 فاتحة  حضرواي  السيدة 

حصة.

املدة : 99 سنة.
السيدة  إلى  أسند   : التسيير 

محبوب سارة .
التجاري  بالسجل  التقيد  تم 
باملحكمة اإلبتدائية بالقنيطرة تحت 

رقم 25)64 بتاريخ 22 فبراير ))2).
59 P

AMAFAY TRANS
SARL AU

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
 (2(( يناير   (5 بتاريخ  بالقنيطرة 
مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 
الخصائص  تحمل  والتي  محدودة 

التالية:
التسمية : أمفاي طرنس.

ذات  شركة    : القانوني  الشكل 
مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

 3 رقم   453 مج   : املقر اإل تماعي 
حي العصام القنيطرة.
الهدف اإل تماعي : 

نقل البضائع.
االستيراد والتصدير.

العمليات  كل  عامة  وبصفة 
لها  التي  واملالية  والعقارية  التجارية 
من  والتي  الشركة  بنشاط  عالقة 

شأنها املساهمة في تنمية الشركة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.
التسيير : أسند إلى السيد امحزون 

فيصل.
فاتح  من  تبتدئ   : السنةاملالية 
يناير إلى 32 ديسمبر من كل سنة ما 
تاريخ  من  تبتدئ  األولى  السنة  عدا 

التسجيل.
مبلغ  في  حدد   : املال  رأ2 
إلى  مقسم  درهم،   222.222.22
درهم   222.22 بقيمة  حصة   2222

للواحدة.
بالسجل  التقييد  تم   : التقيد 
اإلبتدائية  املحكمة  لدى  التجاري 
 (2(( فبراير   9 بتاريخ  بالقنيطرة 

تحت رقم 64285.
60 P

LAITERIE FARHI
شركة  ذات املسؤولية املحدودة
رأسمالها : 222.222.22 درهم

املقر اإل تماعي :9) بلوك B3 املحل 
رقم 3 املغرب العربي القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالقنيطرة تم وضع القانون األسا�سي 

املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصفات  ذات  وحيد  بشريك 

التالية:

.LAITERIE FARHI : التسمية

ذات  شركة    : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.

 B3 بلوك   (9  : اإل تماعي  املقر 

املحل رقم 3 املغرب العربي القنيطرة.

موضوع الشركة : 

مخبزة.

بيع الحلويات بالتقسيط.
رأ2 مال الشركة : حدد رأ2 رأ2 

 222.222.22 مبلغ  في  الشركة  مال 

حصة   2222 إلى  مقسم  درهم، 

درهم   222 بقيمة  ا تماعية 

للواحدة، موزعة على الشركاء كالتالي:

السيد فرحي محمد.

السيد فرحي أنا2.

املدة : 99 سنة.

أسند إلى السيد فرحي   : التسيير 

محمد.
التجاري  بالسجل  التقيد  تم 

باملحكمة اإلبتدائية بالقنيطرة تحت 
رقم 29)64 بتاريخ 22 فبراير ))2).

61 P

 LA MAISON DE BEAUTE

CHEZ IBTISSAM
SARL .AU

بمقت�سى العقد العرفي املحرر في 

))2) تم  22 فبراير  القنيطرة بتاريخ 

االتفاق على القانون األسا�سي لشركة 

ذات الخصائص التالية :

التسمية : شركة  ذات املسؤولية 

املحدودة دات مساهم واحد.

الغرض : العناية بالجمال.

شارع   38(  : اإل تماعي  املركز 
إقامة تور   9 محمد الخامس مكت8 

حسان القنيطرة.

درهم   222.222.22  : الرأسمال 

حصة إ تماعية   2222 مقسمة إلى 

للحصة  درهم   222.22 بقيمة 

الواحدة.

السنة اإل تماعية : من فاتح يناير 

إلى 32 ديسمبر من كل سنة.

القانوني  االحتياط   5%  : األرباح 

والباقي بعد املداولة.

لتسيير  قانونيا  عين   : التسيير 

الشركة وملدة غير محدودة.

السيدة ابتسام بقالي.

املحكمة  في  الشركة  تسجيل  تم 

اإلبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 22 فبراير 

))2) تحت رقم 22)64.

62 P

KILUXE
شركة  ذات املسؤولية املحدودة
رأسمالها : 222.222.22 درهم

املقر اإل تماعي :متجر رقم 2 إقامة 

أمينة 4 ميموزا 27 زنقة أنوال 

القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالقنيطرة تم وضع القانون األسا�سي 

لشركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

املواصفات التالية:

.KILUXE SARL : التسمية

ذات  شركة    : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.

 2 رقم  متجر   : اإل تماعي  املقر 

إقامة أمينة 4 ميموزا 27 زنقة أنوال 

القنيطرة.

موضوع الشركة : 

بيع املطابخ املجهزة.

التجارة بصفة عامة.

اإلستيراد والتصدير.

عالقة  له  ما  كل  عامة  وبصفة 

بنشاط الشركة.
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رأ2 املال : حدد رأ2 مال الشركة 

في مبلغ 222.222.22 درهم، مقسم 

بقيمة  ا تماعية  حصة   2222 إلى 

222 درهم للواحدة، محررة بكاملها، 

مكتتبة، وموزعةعلى الشركاء كالتالي:

السيد هشام عزابي زرق.

املدة : 99 سنة.

أسند إلى السيد هشام   : التسيير 

عزابي زرق الحامل للبطاقة الوطنية 
.D479562 رقم

التجاري  بالسجل  التقيد  تم 

باملحكمة اإلبتدائية بالقنيطرة تحت 
رقم 53)64 بتاريخ 24 فبراير ))2).

63 P

PEGASUS TEC
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
املبرم  العرفي  العقد  لبنود  تبعا 

بالدارالبيضاء بتاريخ 27 يناير ))2)، 

لشركة  األسا�سي  القانون  وضع  تم 

ذات املسؤولية املحدودة والتي تتميز 

بالخصائص التالية :

املسؤولية  ذات  شركة   : النوع 

املحدودة.

.PEGASUS TEC : اإلسم

النشاط :

املعلومات  تكنولو يا 

الشبكة،  تركي8  واالتصاالت، 

والخدمة  اإلصالح  الصيانة،  أعمال 

الوي8  مواقع  إنشاء  املعلوماتية، 

معالجة  املعلومات،  وتكنولو يا 

بيع  شراء،  وتحليلها،  البيانات 

واألدوات،  املعدات  وتسويق  ميع 

مجال  في  وامللحقات  وامللفات 

االتصاالت  املعلوميات  تكنولو يا 

املكات8،  والالسلكية،  السلكية 

واملواد  الكمبيوتر  معدات 

البرمجيات  املعلوماتية،  االستهالكية 

تكنولو يا  خدمات  استشارات 

املعلومات االتصاالت وغيرها.

الدارالبيضاء،   : اإل تماعي  املقر 
الرقم   3 زنقة سومية إقامة شهرزاد 

)) النخيل.

تاريخ  من  تبتدئ  99سنة   : املدة 
التأسيس النهائي للشركة.

رأسمال الشركة : رأسمال الشركة 
مقسمة  درهم   222.222 في  محدد 
 222 فئة  من  حصة   2.222 على 
درهم للحصة الواحدة كلها مكتتبة 

ومحررة عند االشتراك.
السيد   : الشركاء 
 ABDELGHAFOUR BASSISSA

الدارالبيضاء 522 حصة.
 SABIR MALKI السيد 

الدارالبيضاء 522 حصة.
من  مسيرة  الشركة   : التسيير 
السيد  شخص  في  مسيرين  طرف 
 ABDELGHAFOUR BASSISSA
والسيد  SABIR MALKI مدة مهامهما 

غير محددة.
يناير  فاتح  من  تبدئ   : السنة 

وتنتهي في 32 ديسمبر من كل سنة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
بالدارالبيضاء بتاريخ 2) يناير ))2) 
السجل  رقم   829((4 رقم  تحت 

التجاري 9263)5.
قصد التلخيص والنص

البشير الجعيدي

64 P

 LES CAFES BIELLA
ITALIANO

الحل املسبق للشركة
للشريك  استثنائي  قرر  بمقت�سى 
تقرر   ،(2(( يناير   3 بتاريخ  املنفرد 

ما يلي :
حل مسبق للشركة لعدم تحقيق 
هدف العمل مع اعتبار تاريخ سيرانه 
وتعيين مصفي   (2(2 32 سبتمبر  في 
القضائية ستتم  التصفية  للشركة، 

بمقر الشركة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط لدى املحكمة التجارية بفا2 
رقم  تحت   (2(( فبراير   22 بتاريخ 

5)5 السجل التجاري عدد 65753.
قصد التلخيص والنص

الجعيدي البشير

65 P

شركة أ.أنفيست

SOCIETE A.O INVEST

شركة ذات مسؤولية محدودة 

من شريك واحد

تأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

القانون  إنشاء  تم   ،(2(( يناير   3

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة من شريك واحد خصائصها 

كالتالي :

أ.أنفيست  شركة   : التسمية 

.SOCIETE A.O INVEST

الهدف :

اإلنعاش العقاري.

أشغال البناء وأشغال متعددة.

املالية  التجارية  العمليات  كل 

تطوير  إلى  تهدف  التي  العقارية  أو 

الشركة.

املجمع   ،38  : اإل تماعي  املقر 

السياحي الشعبي فيال ب 38، هرهورة 

تمارة.

املدة : 99 سنة ابتداء من تأسيس 

الشركة.

في  حدد   : اإل تماعي  املال  رأ2 

مقسمة  درهم،   222.222.22 مبلغ 

إلى 2222 حصة قيمة كل واحدة 222 

درهم، محررة كليا لفائدة السيد عبد 

القادر ورناش.

من  ابتداء   : اإل تماعية  السنة 

كل  من  ديسمبر   32 إلى  يناير  فاتح 

سنة.

للشركة  مسيرا  عين   : التسيير 

غير  ملدة  ورناش  القادر  السيد عبد 

محددة. 

باملحكمة  الشركة  تسجيل  تم 

فبراير   7 بتاريخ  بتمارة  اإلبتدائية 

))2) تحت رقم 235369.
لإلشارة والبيان

66  P

LE NOBLE DU TERROIR

S.A.R.L

 SOCIETE A RESPONSABILTE

LIMITEE

 AU CAPITAL DE : 100.000

DIRHAMS

 SIEGE SOCIAL : IMM 10 APPT

 8 RUE MOULAY AHMED

LOUKILI HASSAN RABAT

تفويت وقبول حصص
العامة  الجمعية  ملحضر  وفقا 

ديسمبر   (2 بتاريخ  العادية  الغير 

على  ويوافق  اإل تماع  يقرر   ،(2(2

السيد  يملكها  التي  الحصص  نقل 

 LE NOBLE  واد العمارة في شركة 

لصالح   DU TERROIR SARL

السيدمامون السائح والسيدة سلمى 

مسكين.

السيدة  على  يوافق  اإل تماع 

سلمى مسكين كشريكة بالشركة.

رغم تفويت حصصه ظل السيد 

لشركة  الوحيد  املسير  العمار   واد 

.  LE NOBLE DU TERROIR SARL

الحصص  هذه  تفويت  إثر  وعلى 

غير البند  6 و7  من النظام األسا�سي.

وأصبح رأ2 مال الشركة مقسم 

كالتالي :

السيد مامون السائح 852 حصة.

 252 مسكين  سلمى  السيدة 

حصة.

املجموع : 2222 حصة.

من فئة 222 درهم للحصة تشكل 

%100 من رأ2 املال الشركة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط لدى كتابة الضبط باملحكمة 

فبراير   22 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

رقم   2((253 رقم  تحت   (2((

السجل التجاري 255792.
للخالصة والبيان

فيدكس

67 P
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شركة شوارما الشام
SOCIETE CHAWARMA ACHAM

شركة ذات مسؤولية محدودة
تأسيس شركة

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
القانون  إنشاء  تم   ،(2(( يوليو   7

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

محدودة خصائصها كالتالي :

التسمية : شركة شوارما الشام

.SOCIETE CHAWARMA ACHAM

الهدف :

مطعم.

كل العمليات التجارية الصناعية 

في  تساهم  التي  العقارية  أو  املالية 

تطور الشركة.

 ،22( عمارة   : اإل تماعي  املقر 

املحل رقم 9 النجاح تامسنا.

 املدة : 99 سنة ابتداء من تأسيس 

الشركة.
في  حدد   : اإل تماعي  املال  رأ2 

مقسمة  درهم،   222.222.22 مبلغ 

إلى 2222 حصة قيمة كل واحدة 222 

درهم، محررة كليا.

حصص املساهمين : 332 حصة 

للسيدة  نان قرباوي.

342 حصة للسيد كمال قرباوي.

332 حصة للسيد عاهد قرباوي.

من  ابتداء   : اإل تماعية  السنة 

كل  من  ديسمبر   32 إلى  يناير  فاتح 

سنة.

للشركة  مسيرا  عين   : التسيير 

السيد كمال قرباوي ملدة غير محددة. 

باملحكمة  الشركة  تسجيل  تم 

يناير   (2 بتاريخ  بتمارة  اإلبتدائية 

))2) تحت رقم 235267.
لإلشارة والبيان

68 P

SAL EDD CONSTRUCTION
SARL AU

تأسيس
تم تأسيس الشركة حس8 عقد 

والتي   (2(2 سبتمبر   5 بتاريخ  عرفي 

تحمل الخصائص التالية :

الهدف اإل تماعي :
األشغال املختلفة.

نجارة االملنيوم والحديد والخش8 
والصباغة.

التجارة. 
 222.222.22  : الشركة  رأسمال 
2222 حصة من  إلى  درهم مقسمة  
الواحدة  للحصة  درهم   222 فئة 
موزعة بين الشركاء على الشكل التالي:

 2222 ايمان  الشوداني  السيدة 
حصة.

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

السجل التجاري .
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
32 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
 4 رقم  شقة   : اإل تماعي  املقر 
طابق األول إقامة القادر مر2 الخير 

تمارة.
الشوداني  السيدة   : التسيير 

ايمان.
التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

234492 بتاريخ 5) أكتوبر 2)2).
69 P

فاطمة الباز شرقاب
خبيرة تر مانة محلفة مقبولة لدى محكمة 

االستئناف واملحاكم والقنصليات
FIDECOM

شارع باستور قم 46 الليمون الرباط
الهاتف : 646472)25377

الفاكس : 27358)2537

 ENSEIGNEMENT
CATHOLIQUE AU MAROC

»ECAM«
تأسيس شركة بأسهم مبسطة

بمو 8 عقد عرفي مؤرخ بالرباط 
))2) تم إنجاز النظام  في فاتح يناير 
مبسطة  بأسهم  لشركة  األسا�سي 

مميزاتها كالتالي :
التسمية : إن تسمية الشركة  هي 
 ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE

.AU MAROC ECAM
: شركة األسهم  الصفة القانونية 

املبسطة.

الغرض : يهدف غرض الشركة، في 

املغرب وفي الخارج إلى :

املنقولة،  القيم  اكتتاب  ميع 

الحصص  االلتزامات،  األسهم، 

الشركات  في  ميع  للشركة  التابعة 

املؤسسة أو الوا 8 تأسيسها.

تقديم الخدمات املنجزة للشركات 

في  التابعة  وبالخصوص  املرتبطة، 

واإلدارية  واملالية،  الحسابات،  ماة 

مادة  في  االستشارة  والقانونية، 

التسيير.

واإلستراتيجية وعلم اإلداة.

أو  استغالل  اقتناء،  أخذ، 

والبراءات  األسالي8،  تفويت  ميع 

املتعلقة  الفكرية  امللكية  وحقوق 

املباشرة  املساهمة  األنشطة  بهذه 

في  ميع  للشركة  املباشرة  غير  أو 

 العمليات املالية، املنقولة أو العقارية

الصناعية  أو  التجارية  املقاوالت  أو   

التي يمكن أن ترتبط بغرض الشركة 

أو بكل غرض مماثل أو مقرون.

كانت  كيفما  العمليات   ميع 

املساهمة في إنجاز هذا الغرض.

حدد مقر الشركة   : مقر الشركة 

باألسقفية بالرباط زنقة الحاج محمد 

الرفاعي رقم 2 الرباط.

في  الشركة  مدة  حددت   : املدة 

من يوم تقييدها في  سنة ابتداء   99

السجل التجاري.

رأسمال  : حدد  الشركة  رأسمال 

الشركة في 222.222.22 درهم، مجزأ  

إلى 2222 سهم من فئة 222 درهم 

لكل سهم مكتتبة بكاملها ومدفوعة 

للكنيسة  ومخصصة  كليا  القيمة 

الشريكة  باملغرب  الكاثوليكية 

الوحيدة مكافأة لتقدمتها.

تسيير  يتم   : املسيرة  اإلدارة   

الشركة من قبل رئيسة وحيدة ملدة 

غير محدودة.

باملغرب  الكاثوليكية  الكنيسة 

زنقة  بالرباط  باألسقفية  املستوطنة 

الحاج محمد الرفاعي رقم 2 الرباط.

تم تعيين بصفة مدير عام للشركة 
وكالة  مدة  تفوق  أن  يمكن  ال  ملدة 
بييرات  بيير  باسكال  السيد  الرئيسة 
املزداد   PASCAL PIERRE PEYRAT
في 9) مار2 2959 فرن�سي الجنسية  
رقم   التسجيل  لبطاقة  الحامل 
باألسقفية  املستوطن   A269452Z
الرفاعي  الحاج محمد  زنقة  بالرباط 

رقم 2 الرباط.
السنة املالية للشركة : لكل سنة 
مالية للشركة مدة سنة تبتدئ من 
فاتح سبتمبر وتنتهي في واحد وثالثين 

أغسطس من كل سنة.
املالية  السنة  فإن  واستثنائيا 
الشركة  تقييد  يوم  ستبتدئ  األولى 
في وستنتهي  التجاري  السجل   في 

 32 أغسطس ))2) .
التخصيصات  بعد   : الربح 
بالنظام  الخاصة  أو  القانونية 
بالرصيد  االحتفاظ  يتم  األسا�سي 
قرارها  حس8  الوحيدة  للشريكة 
ما عدا املبالغ التي تقرر ترحيلها من 
 ديد أو تخصيصها إلى مال احتياطي 

أو عدة أموال احتياطية استثنائية.
تم إنجاز اإليداع القانوني بكتابة 
الضبط باملحكمة التجارية بالرباط في 

7) يناير ))2) تحت رقم )253)2.
بالسجل  الشركة  تقييد  تم 
التجاري بالرباط في 7) يناير ))2) 

تحت رقم 257329.
عن إعالن اإلدارة 

املسيرة

70 P

جوباتي ديزين
ش.م.م

شركة ذات مسؤولية محدودة
رأ2 مالها : 222222.22 درهم

املقر اإل تماعي : سال الجديدة املحل 
التجاري رقم 22 عمارة رقم 4 إقامة 

املعمورة )
تبعا لقرارات الجمع العام للشركاء 
 (2(2 أكتوبر   (8 بتاريخ  املسجل 
شركة   JO BATI DESIGN لشركة 

ذات مسؤولية محدودة.
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السيد عبد  الشركة  قرر مصفي 
هللا أوعقى ما يلي :

الشركة  نشاط  وتصفية  توقيف 
بصفة نهائية.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط لدى كتابة الضبط باملحكمة 
اإلبتدائية بسال يوم 25 فبراير ))2) 

تحت رقم 38329.
71 P 

ديوان األستاذ محمد كريم دوليزال

شركة فلوريمو
ش.م.م

شركة محدودة املسؤولية
رأسمالها : 222.222 درهم

املقر اال تماعي : الدار البيضاء
64، زنقة عبد هللا املديوني الطابق 

األول الشقة )
تأسيس شركة

بمقت�سى عقد توثيقي تلقاه ديوان 
موثق  دوليزال  كريم  محمد  األستاذ 
بالدار البيضاء بتاريخ 29 يناير ))2) 
تم تأسيس شركة محدودة املسؤولية 

مميزاتها كالتالي :
التسمية : »فلوريمو« ش.م.م.

سواء  الشركة  تهدف   : الهدف 
خارج  أو  داخل  باملشاركة  أو  أل لها 

املغرب :
التنمية العقارية.

املشاركة املباشرة أو غير املباشرة 
بهذا  املتعلقة  املعامالت  في  ميع 
إنشاء  من خالل  ال سيما  النشاط، 
إسهامات الشركاء،  شركات  ديدة، 
املالية  األوراق  شراء  أو  االشتراك 
االندماج،  الشركات،  حقوق  أو 
خالل  من  االتحاد  أو  التحالف 

املشاركة أو غير ذلك.
العمليات  عام،  ميع  وبشكل 
الصناعية واملالية أو األوراق املالية 
أو املمتلكات التي قد تكون ذات صلة 
باألنشطة املذكورة أعاله التي يمكنها 

املساهمة في تطوير الشركة.
البيضاء،  الدار   : املقر اال تماعي 
الطابق  زنقة عبد هللا املديوني   ،64

األول الشقة ).

املدة : 99 سنة.

حدد   : اال تماعي  الرأسمال 

درهم   222.222 رأسمال الشركة في 

حصة ا تماعية   2222 مقسمة إلى 

من 222 درهم لكل واحدة، كل حصة 

تم   ،2222 إلى   2 من  الرقم  تحمل 

شكل  على  الشركاء  قبل  من  دفعها 

توزيعها  مساهمات نقدية والتي تم  

على الشكل التالي :

 922  : السيد عبد املجيد لخديم 

حصة ا تماعية.

السيد مهدي لخديم : 222 حصة 

ا تماعية.

املجموع : 2222 حصة ا تماعية.

التسيير : تسير الشركة وذلك ملدة 

عبد  السيد  غير محدودة من طرف 

املجيد لخديم.

من  تبتدئ   : اال تماعية  السنة 

فاتح يناير وتنتهي في 32 ديسمبر.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

بتاريخ البيضاء  بالدار   التجارية 

22 فبراير ))2) تحت رقم 595)82.

بالسجل  الشركة  تقييد  تم 

التجارية  املحكمة  لدى  التجاري، 

فبراير   22 بتاريخ  البيضاء  بالدار 

))2) تحت رقم 43))53.
للخالصة والبيان

ديوان األستاذ محمد كريم دوليزال

72 P

 CENTRE DE FORMATION

RENAISSANCE
SARL AU

تأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بالرباط 

محدودة  شركة  تأسيس  تم  قد 

والتي  وحيد  شريك  ذات  املسؤولية 

تحمل الخصائص التالية :

 CENTRE DE  : التسمية 

FORMATION RENAISSANCE

الصفة القانونية : شركة محدودة 

املسؤولية ذات شريك وحيد.

مكت8   : اال تماعي  الهدف 

والبحوث،  واملسوحات  الدراسات 

والتعليم  اإلدارية  االستشارات 

املستمر.
رأسمال الشركة : 2.222) درهم.

من  ابتداء  سنة   98  : املدة 

التأسيس النهائي.

45 شارع فرنسا   : املقر اال تماعي 

شقة 8 أكدال الرباط.

التسيير : عناوا فاطمة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

لدى  التجاري  بالسجل  القانوني 

يوم بالرباط  التجارية   املحكمة 

 25 فبراير ))2) تحت رقم 242))2 

ورقم السجل التجاري 257869.

73 P

VOLKS
SARL

تأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
قانون  وضع  تم   (2(2 ديسمبر   26

األسا�سي لشركة على النحو التالي :

VOLKS : التسمية

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

مسؤولية محدودة.

شقة   32 عمارة   : املقر اال تماعي 

8 شارع موالي محمد لوكيلي حسان 

الرباط.

خدمات   : اال تماعي  املوضوع 

تجارية.

 222.222  : اال تماعي  الرأسمال 

طرف  من  ومرقمة  مقسمة  درهم 

مغارية ذاتيين.

والدودي  سعيد  كويس   : املسير 

فريد املسيران رئيسيان لشركة ملدة 

غير محدودة.

من  تبتدئ   : اال تماعية  السنة 

فاتح يناير إلى 32 ديسمبر.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   (7 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

))2) تحت رقم 2683)2.

74 P

NAUCTUS
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
En Liquidation

لشركة  والشركاء  املسير  قرار  إثر 
 222.222 رأسمالها   NAUCTUS
 (3 رقم  اال تماعي  مقرها  درهم 
مكرر شارع سيدي محمد حي الرشاد 

القرية، سال.
تمت  املصفي  تقرير  قراءة  وبعد 
التصفية  حسابات  على  املصادقة 
ذمة املصفي والنطق بإقفال  وإخالء 

عمليات التصفية.
بكتابة  تم  القانوني  اإليداع 
بسال  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
فبراير   3 بتاريخ   38(77 رقم  تحت 

.(2((
75 P

 ESPACE TWIN - A
SARL AU

على إثر قرار الجمع العام املنعقد 
 ESPACE يوم 22 يناير ))2) لشركة
رأسمالها   ،TWIN - A - SARL AU
اال تماعي  ومقرها  درهم   222.222

رقم 874، حي السالم، سال.
تقرر ما يلي :
حل الشركة.

إعالن السيد بلخريف عدي عبد 
اللطيف للشركة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بسال  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت   (2(( فبراير   3 بتاريخ 

.38(76
76 P

STE SA.EXPRESS MAROC
املنعقد  العام  الجمع  إثر  على 
 STE لشركة   (2(2 يوليو   5 يوم 
رأسمالها   ،SA.EXPRESS MAROC
ومقرها اال تماعي  درهم،   222.222
(د)  43)2 قطاع  : حي الرحمة رقم  بـ 

سال :
 222 باع السيد هشام بن كيران 

حصة لفائدة السيد رازيق ياسين.



3589 الجريدة الرسميةعدد 5725 - 8) ر 8 2443 )) مار2 ))2)) 

استقالة السيد هشام بن كيران 
من مهامه في تسيير الشركة.

تعيين السيد رازق ياسين كمسير 
للشركة ملدة غير محدودة.

تغيير مقر الشركة.
رقم  الرحمة  حي   : العنوان  من 

43)2 قطاع (د) سال.
32 شارع  إلى العنوان : املحل رقم 
احمد  زاوية  بوعبيد  الرحيم  عبد 
الجيراري القرية املهنية سال الجديدة.
تحيين النظام األسا�سي للشركة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بسال  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت   (2(( يناير   (4 بتاريخ 

.38(37
77 P

BIBLIOTHEQUE FES
SARL AU

Société à Responsabilité Limitée
SARL AU

Au Capital de 100.000 Dhs
 Divisé en mille parts sociales de

Cent Dirhams chacune
 Siège Social : AV

 EL MOUKAWAMA RUE
 ABIDJAN IMM N°21 3EME ETAGE

APPT N°8 OCEAN-RABAT
تأسيس شركة محدودة املسؤولية

مؤرخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
تم  قد  بسال،   (2(2 ديسمبر   3 في 
املسؤولية  محدودة  شركة  تأسيس 
بشريك واحد والتي تحمل الخصائص 

التالية :
 BIBLIOTHEQUE FES : التسمية

SARLAU
بيع   - التجارة   : الهدف اال تماعي 
وشراء  ميع  بيع  األ هزة،  وشراء 
أشغال   - أنواع البضائع والتجهيزات 

عامة.
رأسمال الشركة : 222.222 درهم 
مقسم على 22222 حصة بثمن 222 

درهم للحصة الواحدة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

املقاومة  شارع   : اال تماعي  املقر 
زنقة أبيد ان عمارة رقم 2) الطابق 

الثالث شقة رقم 8 املحيط الرباط.
السيدة رقية اليون�سي،   : التسيير 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحاملة 
CD422237 مسير للشركة ملدة  رقم 

غير محدودة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
باملحكمة  الضبط  بكتابة  القانوني 

التجارية بالرباط.
 : التجاري  السجل  في  االندراج 
سجلت الشركة في السجل التجاري 
بتاريخ  257793 رقم  تحت   الرباط 

22 فبراير ))2).
78 P

AUTO SABLO
SARL

في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
تم  قد  بسال،   (2(2 ديسمبر   (3
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 
الخصائص  تحمل  والتي  املحدودة 

التالية :
AUTO SABLO SARL : التسمية

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 
املسؤولية املحدودة.

: بيع السيارات  الهدف اال تماعي 
املستعملة.

درهم   222.222  : املال  رأ2 
مقسم إلى 2222 حصة من فئة 222 

درهم للحصة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.
يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 
ديسمبر من كل سنة ما عدا   32 إلى 
تاريخ  من  تبتدئ  األولى  السنة 

التسجيل.
تجزئة معمورة   : املقر اال تماعي 

عمارة 5)2 حصين سال.
التسيير : تسير  الشركة من طرف 

.JLILI ABDELKARIM السيد
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
 38(27 رقم  تحت  بسال  القانوني 

بتاريخ 3 فبراير ))2).
79 P

 SOCIETE ALPHA
HARDWARE

SARL AU
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
مسير  قرر   ،(2(2 ديسمبر   25

الشركة ما يلي :
حل الشركة.

الفتح  أبو  محمد  السيد  تعين 
كمصفي للشركة.

حي   : هو  الشركة  تصفية  مقر 
 2 سلمى  إقامة  اسماعيل  موالي 

عمارة رقم 264) شارع زربية سال.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
لدى  الضبط  بكتابة  القانوني 
بتاريخ بسال  االبتدائية   املحكمة 

22 فبراير ))2) تحت رقم 38326.
مقتطف وبيان

80 P

 SOCIETE EL HAPARI DE
BATIMENT

SARL
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
قرر املشاركون في   ،(2(2 ديسمبر   9

الشركة ما يلي :
حل الشركة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
لدى  الضبط  بكتابة  القانوني 
بتاريخ بسال  االبتدائية   املحكمة 

22 فبراير ))2) تحت رقم 38325.
مقتطف وبيان

81 P

AUDIMAK CONSULTING
 CABINET D’EXPERTISE COMPTABLE

CONSEIL JURIDIQUE FISCAL ET FONCIER

PUISSANCE CAFE
SARL

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
شركة  قرر شركاء   (2(2 نوفمبر   (3
شركة   PUISSANCE CAFE SARL
رأسمالها  املسؤولية  محدودة 
إقامة  ب  الكائنة  درهم   622.222
رقم  ومحل   22 رقم  محل  علية 
السالم  عبد  بن  إدريس  شارع   ،24

املعاريف الدار البيضاء ما يلي :

 دول األعمال :
تفويت الحصص :

اوطال8  العالية  السيدة  فوتت 
622 حصة املالكة لها، لصالح السيد 

ا دوري الجياللي 622 حصة.
 622 اوطال8  السيد خالد  فوت 
السيد  لصالح  لها،  املالك  حصة 

ا دوري الجياللي 622 حصة.
 622 فوت السيد العربي اوطال8 
السيد  لصالح  لها،  املالك  حصة 

ا دوري الجياللي 622 حصة.
للرأسمال  الجديد  التقسيم 

اال تماعي مع الحصص :
 622.222 اال تماعي  الرأسمال 

درهم مقسم حاليا كما يلي :
 2(2.222 السيد اوطال8 العربي 

درهم بالحصص 22)2 حصة.
 62.222 خالد  اوطال8  السيد 

درهم بالحصص 622 حصة.
الحسين  طال8  ايت  السيد 
 (422 بالحصص  درهم   (42.222

حصة.
الجياللي  ا دوري  السيد 
 2822 بالحصص  درهم   282.222

حصة.
درهم   622.222 مجموعه  وما 

بالحصص 6222 حصة.
احتفظ  العربي  اوطال8  السيد 
بمنص8 املسير مع  ميع الصالحيات 
بتوقيعه  الشركة  وإشراك  الكاملة 

الوحيد.
امتيازات خاصة وأسئلة مختلفة.

التجارية  باملحكمة  اإليداع  تم 
يناير   4 بتاريخ  ملدينة الدار البيضاء 
بالسجل   827285 تحت رقم   (2((

التجاري رقم 7)387).
82 P

AUDIMAK CONSULTING

 CABINET D’EXPERTISE COMPTABLE

CONSEIL JURIDIQUE FISCAL ET FONCIER

 GRAFEL SECU SERVICE
SARL

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
26 يونيو 2)2) قرر الشركاء لشركة 
 GRAFEL SECU SERVICE SARL
رأسمالها  املسؤولية  شركة محدودة 
زنقة   ،4 درهم الكائنة ب   222.222
حي   29 إبراهيم ابن ادهم شقة رقم 

النخيل املعاريف ما يلي :
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 دول األعمال :
القرار األول : املوافقة على تصفية 

وإقفال الشركة.
االستثنائي  العام  الجمع  قرر 
 GRAFEL الشركة  وإقفال  تصفية 

.SECU SERVICE SARL
القرار الثاني : إلغاء الشركة.

قرر الجمع العام االستثنائي إلغاء 
 GRAFEL SECU SERVICE شركة 

.SARL
التجارية  باملحكمة  اإليداع  تم 
ملدينة الدار البيضاء بتاريخ ) نوفمبر 
بالسجل   798559 تحت رقم   (2(2

التجاري رقم 267929.
83 P

AUDIMAK CONSULTING
 CABINET D’EXPERTISE COMPTABLE

CONSEIL JURIDIQUE FISCAL ET FONCIER

OUTABAT BUILDING
SARL

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
شركة  شركاء  قرر   (2(2 أبريل   24
 OUTABAT BUILDING SARL
رأسمالها  املسؤولية  شركة محدودة 
 ،32( ب  الكائنة  درهم   222.222
شارع عبد املومن إقامة بني زناسن 2 

الدار البيضاء، ما يلي :
الشركة  تسمية   : التسمية 
 OUTABAT BUILDING SARL

شركة محدودة املسؤولية.
شارع   ،32(  : اال تماعي  املقر 
عبد املومن إقامة بني زناسن 2 الدار 

البيضاء.
في  محدد  الرأسمال   : الرأسمال 
 2222 إلى  مقسم  درهم   222.222
لكل  درهم   222 ا تماعية  حصة 

واحدة واملقسم كاآلتي :
 75.222 خالد  اوطال8  السيد 

درهم.
 (5.222 العربي  اوطال8  السيد 

درهم.
بما مجموعه : 222.222 درهم.

النشاط :  ميع األعمال املتنوعة 
واإلنشاءات وتشييد املباني السكنية 
وغير السكنية والبناء بجميع أنواعه.

خالد  اوطال8  السيد   : التسيير 
بتوقيعه  للشركة  واملسير  املمثل 
في  الصالحيات  كامل  وله  الوحيد 

تمثيل وتسيير الشركة.
في محددة  الشركة  مدة   :  املدة 

 99 سنة.
امتيازات خاصة وأسئلة مختلفة.

التجارية  باملحكمة  اإليداع  تم 
بتاريخ البيضاء  الدار   ملدينة 

6) نوفمبر 2)2) تحت رقم 244)82 
بالسجل التجاري رقم 3825)5.

84 P

AUDIMAK CONSULTING

 CABINET D’EXPERTISE COMPTABLE

CONSEIL JURIDIQUE FISCAL ET FONCIER

PIT STOP AUTO SERVICE
SARL

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
الشركاء  قرر   (2(2 ديسمبر   ((
 PIT STOP AUTO SERVICE لشركة
املسؤولية  محدودة  شركة   SARL
الكائنة  درهم   222.222 رأسمالها 
الطابق  ياقوت  اللة  شارع   ،47 ب 

الخامس الدار البيضاء، ما يلي :
 دول األعمال :

املسبق  الفسخ   : األول  القرار 
للشركة.

من   33 الفصل  بمقت�سى 
قرر الجمع العام  القانون األسا�سي، 
لشركة  املسبق  الفسخ  االستثنائي 

.PIT STOP AUTO SERVICE SARL
القرار الثاني : تعيين مصف.

السيد كراوي عبد اإلله بصفته 
 PIT STOP AUTO لشركة  مسير 
مصفي  عين   .SERVICE SARL

للشركة.
مقر  تحديد   : الثالث  القرار 

التصفية.
العنوان  في  التصفية  مقر  حدد 
التالي : 47، شارع اللة ياقوت الطابق 

الخامس الدار البيضاء.
التجارية  باملحكمة  اإليداع  تم 
بتاريخ البيضاء  الدار   ملدينة 

 828272 تحت رقم   (2(( يناير   2(
بالسجل التجاري رقم 485682.

85 P

FIDUCIAIRE T.Z MISSION ET CONSEIL

CHADIMED
SARL

تأسيس شركة ذ.م.م.
تأسيس  تم  بمقت�سى عقد عرفي 
محدودة   مسؤولية  ذات  شركة 

ش.ذ.م.م.
 CHADIMED  : اللق8 اال تماعي 

SARL
الشركاء واملساهمون :

ب.و.ط  السيد إبراهيم الشادي، 
AA379(8 - 522 سهم.

املرابط،  الدين  صالح  السيد 
ب.و.ط AB539298 - 522 سهم.

املسيران الوحيدان : 
الدين  وصالح  الشادي  إبراهيم 

املرابط.
 رأ2 املال : 222.222 درهم.

النشاط :
تسيير التجاري.

بائع منتجات طبية ومستحضرات 
التجميل.

بيع تجهيزات ومعدات طبية.
املدة : 99 سنة.

البهجة   7 رقم  تجزئة   : العنوان 
املحل رقم 5 يعقوب املنصور الرباط.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   24 بتاريخ  بالرباط  التجارية 
التجاري  السجل  رقم  تحت   (2(2

.2578(2
للبيان

86 P

SOCIETE IR.FREGAY SARL

CABINET FIDUCIAIRE

402, AV MED V N° 9

 KENITRA

 REPRESENTER PAR Mr. GAYER

BOUJEMAA

H.M NEG TRANS
SARL AU

تأسيس شركة
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  أقيم   (2(2 ديسمبر   8
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

محدودة كالتالي :

 H.M NEG TRANS  : التسمية 

SARL AU

مسؤولية  ذات  شركة   : الشكل 

محدودة ذات شريك وحيد.
 (26 رقم   ( بيطات  حي   : املقر 

مشرع بالقصيري.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تسجيلها بالسجل التجاري.

موضوع الشركة :

تجارة متنوعة.

نقل العمال والبضائع.
مبلغ  في  حدد   : الشركة  رأسمال 

 2222 إلى  مقسمة  درهم   222.222

 222 منها  الواحدة  قيمة  حصة، 

درهم.

الشركة  تسيير  عهد   : التسيير 

للسيد محمد الحري�سي.
التجاري  بالسجل  التقييد  تم 

بمشرع  االبتدائية  باملحكمة 

بالقصيري بتاريخ 3 يناير ))2) تحت 
رقم 2 سجل تجاري رقم 769.

87 P

BLEU WAVE HARHOURA
SARL

العادي  غير  العام  الجمع  قرر 

))2) لشركة  3 يناير  املنعقد بتاريخ 

شركة   BLEU WAVE HARHOURA
رأسمالها  ذات املسؤولية املحدودة، 

مقرها اال تماعي :  درهم،   222.222

 22 كم  الساد2  محمد  شارع   2

السوي�سي الرباط، ما يلي :

املسبقة  التصفية  في  الشروع 

للشركة.

تعيين السيد بناني هشام كمصفي 

للشركة.

تحديد مقر التصفية ب : 2 شارع 

السوي�سي   22 كم  الساد2  محمد 

الرباط.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   24 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

))2) تحت رقم 294))2.

88 P
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 SALE SERVICES
RESTAURATION

SARL
العادي  غير  العام  الجمع  قرر 
))2) لشركة  3 يناير  املنعقد بتاريخ 
 SALE SERVICES RESTAURATION
املسؤولية  ذات  شركة   SARL
املحدودة، رأسمالها 222.222 درهم، 
محمد  شارع   2  : اال تماعي  مقرها 
السوي�سي الرباط،   22 الساد2 كم 

ما يلي :
املسبقة  التصفية  في  الشروع 

للشركة.
تعيين السيد بناني هشام كمصفي 

للشركة.
تحديد مقر التصفية ب : 2 شارع 
السوي�سي   22 كم  الساد2  محمد 

الرباط.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   24 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

))2) تحت رقم )29))2.
89 P

MAS EMPORIO
SARL AU

العادي  غير  العام  الجمع  قرر 
 (2(2 ديسمبر  فاتح  بتاريخ  املنعقد 
 MAS EMPORIO SARL لشركة 
AU شركة ذات املسؤولية املحدودة 
 222.222 رأسمالها  وحيد،  بشريك 
زنقة   ،56  : مقرها اال تماعي  درهم، 
الشقة   56 إبراهيم الروداني العمارة 

رقم ) املحيط الرباط، ما يلي :
املسبقة  التصفية  في  الشروع 

للشركة.
تعيين السيد االدري�سي الحساني 

علي كمصفي للشركة.
 ،56  : ب  التصفية  مقر  تحديد 
 56 العمارة  الروداني  إبراهيم  زنقة 

الشقة رقم ) املحيط الرباط.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   25 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

))2) تحت رقم 243))2.
90 P

CMCC مكت8 محمد للمحاسبة واالستشارة
محاس8 بالرباط

GSM : 0661.33.94.09

SALMA H
SARL

RC : 33703
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي، 
 SALMA H SARL اتفق شركاء شركة

شركة محدودة املسؤولية ما يلي :
االستثنائي،  العام  الجمع  قرر 
ملكية  تحت  حصة   522 بيع 
بمو 8  مصطفى،  التزاريني  السيد 
في  والقانونية  العادية  الضمانات 
التزاريني السيد  إلى  الشأن   هذا 

عبد الحميد.
االستثنائي،  العام  الجمع  وقرر 
حصة تحت ملكية السيد   522 بيع 
الضمانات  بمو 8  عمر،  الحر�سي 
العادية والقانونية في هذا الشأن إلى 

السيد املزواري الحسين.
االستثنائي،  العام  الجمع  وقرر 
السيد  السابقين  املسيرين  استقالة 
الحر�سي  والسيد  مصطفى  التزاريني 

عمر.
االستثنائي،  العام  الجمع  وقرر 
السيد  لشركة  كمسيرين  تعيين 
التزاريني عبد الحميد والسيد املزواري 

الحسين لفترة غير محددة.
االستثنائي،  العام  الجمع  وقرر 

تحيين النظام األسا�سي.
لدى  القانوني  اإليداع  تم  وقد 
رقم  تحت  بسال  االبتدائية  املحكمة 

38277 بتاريخ 9) ديسمبر 2)2).
91 P

JAD GYM
SARL AU

 بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ
نظام  تكوين  تم   (2(( يناير   23
املسؤولية  ذات  لشركة  أسا�سي 
وحيد  شريك  ذات  املحدودة 

خصائصها كالتالي :
 JAD GYM : التسمية

الهدف : تمار2 الشركة األهداف 
التالية :

مدرب الرياضة.
بيع وشراء األ هزة الرياضية.

األحداث.
املقر اال تماعي : زنقة الجرف رقم 

24 حي الفرح القرية سال.
 222.222  : رأ2 املال اال تماعي 
حصة قيمة   2222 درهم مقسم إلى 

كل واحدة 222 درهم.
تم تعيين السيد ميلود   : التسيير 
التعريف  لبطاقة  الحامل  اطريشا 
كمسير   ،AE63223 رقم  الوطنية 

وحيد للشركة وملدة غير محدودة.
وضع  تم  القانوني  اإليداع 
الضبط  كتابة  لدى  القانوني  امللف 
باملحكمة االبتدائية بسال تحت رقم 

السجل التجاري 35373.
92 P

ER2C
SARL

تأسيس شركة
تأسيس  تم  بمقت�سى عقد عرفي 
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الخصائص التالية :
.ER(C SARL : االسم التجاري

خبير   : اال تماعي  الهدف 
التدقيق املالي واملحاسبي،  محاس8، 
والضريبية  القانونية  االستشارات 

واملالية.
درهم   22.222  : رأسمال الشركة 
مقسمة إلى 222 حصة من فئة 222 

درهم للحصة الواحدة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل التجاري.
يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 
ديسمبر من كل سنة ما عدا   32 إلى 
تاريخ  من  تبتدئ  األولى  السنة 

التسجيل.
تاشفين،  بن  شارع   ،(2  : املقر 

الدار البيضاء.
املسير : الشريك الوحيد.

 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 
.427249

93 P

STE ACHRAF DARI
SARL AU

ذات  شركة  تأسيس  تم 
وحيد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 
ذات   (2(( يناير   (2 في فا2 بتاريخ 

الخصائص التالية :
 STE ACHRAF DARI  : التسمية 

SARL AU
تجزئة  ك   69  : اال تماعي  املقر 
رياض الياسمين طريق عين الشقف 

فا2.
عقاري  منعقش   : الهدف 

PROMOTEUR IMMOBILIER
البناء  أو  متنوعة  أشغال 
 TRAVAUX DIVERS OU  /

.CONSTRUCTION
املدة : 99 سنة.

درهم   222.222  : الرأسمال 
فئة  من  حصة   2222 إلى  مقسمة 

222 درهم.
السيدة   : اإلمضاء   : التسيير 

الجمغيلي فاطمة.
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة  
التجارية بفا2 تحت رقم 716/2022 

بتاريخ 22 فبراير ))2).
94 P

KMZ TRAVAUX DIVERS
عرفي  أو  توثيقي  عقد  بمقت�سى 
مؤرخ في الرباط بتاريخ 23 يناير ))2) 
قد تم تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة بشريك وحيد.
الهدف اال تماعي :

أعمال البناء أو إنشاءات متنوعة.
رأسمال الشركة : 222.222 درهم 
فئة  من  حصة   2222 إلى  مقسمة 

222 درهم للحصة الواحدة.
السيد زكرياء كبيدة 2222 حصة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل التجاري.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
32 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
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شقة  شارع األبطال،   ،25  : املقر 

رقم 4، أكدال، الرباط.

املسير : السيد زكرياء كبيدة.

 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

7)2578 الرباط.

95 P

 SOCIETE DE TRAVAUX

 AMENAGEMENT

 DECORATION

EQUIPEMENT

»S.T.A.D.E« ش.م.م

الرأسمال اال تماعي : 22.222).4 

درهم

املقر اال تماعي : شقة رقم 2

عمارة 43، الطابق السفلي، تجزئة 

ياسمين، شارع محمد الخامس

تابريكت، سال

بتاريخ املؤرخ  القرار   بمقت�سى 

قرر   (2(2 ديسمبر   23

 SOCIETE DE شركة  شركاء 

  TRAVAUX AMENAGEMENT

 DECORATION EQUIPEMENT

ش.م.م ما يلي :

لشركة  التجاري  املقر  نقل 

 SOCIETE DE TRAVAUX

 AMENAGEMENT DECORATION

 EQUIPEMENT »S.T.A.D.E«

ش.م.م من : شقة رقم 2، عمارة 43، 

ياسمين،  تجزئة  السفلي،  الطابق 

تابريكت،  الخامس،  محمد  شارع 

سال. إلى تجزئة رقم 25 الحي الصناعي 

تامسنا.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

االبتدائية بسال بتاريخ 3 فبراير ))2) 

تحت رقم 57)38.

96 P

 MAHER GROUPE

CONSTRUCTION
»MGC«

 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE

 AU CAPITAL SOCIAL DE

100.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : 15 AVENUE

AL ABTAL N°4 AGDAL RABAT

في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

قد تأسست شركة   (2(( يناير   32

والتي تحمل الخصائص التالية :

 MAHER GROUPE  : التسمية 

CONSTRUCTION »MGC«
ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

مسؤولية محدودة.

الهدف اال تماعي : 

وتصميم وزخرفة املساحات  بناء 

املهن،  لجميع  والخار ية  الداخلية 

وتنسيق الحدائق، واألعمال املتنوعة.

تقديم الخدمات املتعلقة بقطاع 

البناء.

بيع وشراء املواد الكيميائية.

التدري8 على أرضيات الراتنج.
 222.222  : الشركة  رأسمال 

درهم.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

ديسمبر من كل سنة ما عدا   32 إلى 

تاريخ  من  تبتدئ  األولى  السنة 

التسجيل.

شارع   ،25  : اال تماعي  املقر 

أكدال،   ،4 رقم  الشقة  األبطال، 

الرباط.

التسيير  مهمة  أنيطت   : التسيير 

غير  لفترة  ماهر  يسين  السيد  إلى 

محدودة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

لدى  التجاري  بالسجل  القانوني 

املحكمة التجارية بالرباط.
رقم السجل التجاري : 257832.

97 P

STE EMTEYCO
.S.A

شركة مجهولة االسم
راسمالها : 42.222.222 درهم

 PARC : مقرها اال تماعي
INDUSTRIEL DE BOUSKOURA 

CFCIM RS 109 LOT 52- 54 
CASABLANCA

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
 ،(2(2 اكتوبر   8 بتاريخ  املنعقد 
 EMTEYCO شركة  مساهمين  قرر 
راسمالها  االسم  مجهولة  شركة 

42.222.222 درهم ما يلي :
أسهم  كل  تفويت  املصادقة على 
قيمة  ذات  سهم   422.222 الشركة 
222 درهم للسهم  اسمية املقدرة ب 
في  املساهمين  طرف  من  الواحد 

الشركة كما يلي :
 429.99( انيرجي  كلوبال  شركة 
 3 مونية  الزياتي  السيدة  سهم، 
سهم،   2 السيدة زين8 ملريني  أسهم، 
السيدة  سهم،   2 ملريني  فهد  السيد 
السيد عزيز  2 سهم،  فاطمة الزوالي 
الزياتي 2سهم، والسيد كريم ملريني 2 
سهم لفائدة شركة كرينر هو لدينك 
محمد  السيد   ،429.996 هولدينك 
كمال بن حربيت 2 سهم، السيد عمر 
طابي 2 سهم، السيد إريتش والترورل 
2 سهم والسيد سعد االيمان عالل 2 

سهم.
املكون  االدارة  مجلس  استقالة 
من السيد كنوني حسن فهد والسيد 
ملريني  كريم  والسيد  الزياتي  عزيز 
فهد  كنوني حسن  والسيد  كاداريين 
مونية  والسيدة  منتدب  كمدير 
للعام  املدير  الرئيس  الزياتي بصفتها 

للشركة.
تعيين أعضاء  دد ملجلس االدارة 
شركة كرينر هو لدينك املمثلة   : هو 
السيد  مال بن دحمان  من طرف 
حربيت  بن  كمال  محمد  والسيد 
كاداريين  بن دحمان  والسيد محمد 
كمدير  طابي  عمر  والسيد  للشركة 
والترورل  اريتش  والسيد  منتدب 
العام  املدير   ، الرئيس  بصفته 

للشركة.

لدى  القانوني  االيداع  تم 

التجارية  باملحكمة  الضبط  كتابة 

بالدارالبيضاء بتاريخ 8 فبراير ))2)، 

تحت رقم 224)82.
من أ ل االيداع والنشر

98 P

 STE INFLUENCIA
SARL AU

مقرها اال تماعي : اقامة اليمامة 

عمارة أ شقة رقم 3 سكتور 9 حي 

الرياض الرباط

تسجيله  تم  محضر  بمقت�سى  

تم تقرار   ،(2(( بتاريخ فاتح فبراير 

ما يلي :

تغيير املقر اال تماعي الى العنوان 

 2 رقم  شقة   3 الحمبرة   (6 التالي 

رياض االندلس حي الرياض الرباط.

بنود أخرى.

كتابة  لدى  القانوني  االيداع  تم 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 

تحت رقم   ،(2(( فبراير   24 بتاريخ 

.2((223

99 P

 STE BEST ALIMINIUM

INOX
شركة ذات مسؤولية محدودة

تاسيس شركة 
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  وضع  تم   ،(2(( يناير   (4

املسؤولية  ذات  لشركة  االسا�سي 

املحدودة تتخلص في ما يلي :

 BEST ALIMINIUM  : التسمية 

.INOX

الهدف اال تماعي : تجارة االملنيوم 

املعدني.

الرحمة  حي   : اال تماعي  املقر 

قطاع د رقم 268 سال.

املدة : 99 سنة.

درهم   22.222  : راسمال الشركة 

222 حصة قيمة كل واحد  مجزأ الى 

222 درهم موزع على الشكل التالي :
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السيد تزكين محمد 52 حصة.

السيد بحا يونس 52 حصة.

التسيير : السيد تزكين محمد ملدة 

غير محدودة.
التجاري  بالسجل  تسجيل  تم 

االبتدائية  باملحكمة  الضبط  بكتابة 

))2)، تحت رقم  7 فبراير  بسال يوم 

.35427

100 P

 STE TAFILALT MULTI

 TECHNIQUES
SARL

CAPITAL : 100.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : BLOC 17 N°415

HAY SALAM SALE

RC N° : 35.175

الغير  العام  الجمع  بمقت�سى 

فبراير   3 بتاريخ  املنعقد  العادي 

))2)، تقرر ما يلي :

 2(2 تفويت السيد لحسن ممني 

السيد  لفائدة  ا تماعية  حصة 

محمد ممني.

تحديث القانون الداخلي للشركة.

رقم  تحت  القانوني  االيداع  تم 

 ،(2(( فبراير   22 بتاريخ   38.3(3

لدى املحكمة االبتدائية بسال.

101 P

STE SOLVED LRK

SARL
راسمالها : 222.222 درهم

مقرها اال تماعي : 3 زاوية املنصور 

الذهبي و مال الدين االفغاني عمارة 
رقم 9 القنيطرة

تاسيس شركة
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  وضع  تم   ،(2(( يناير   (2

االسا�سي لشركة محدودة املسؤولية 

تحمل الخصائص التالية :

.SOLVED LRK : التسمية

الهدف : أعمال متنوعة للتركيبات 

الكهربائية، السابكة وتا ر مستورد.

3 زاوية املنصور   : املقر اال تماعي 

الذهبي و مال الدين االفغاني عمارة 
رقم 9 القنيطرة.

مدة : 99 سنة.
راسمال  حدد   : الشركة  راسمال 

درهم   222.222 مبلغ  في  الشركة 

حصة ا تماعية   2222 مقسمة الى 

من فئة 222 درهم.

شفيق  السادة  عين   : التسيير 

عصام وداسامي عبد الصمد مسيران 

للشركة ملدة غير محدودة.

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 

يناير وتنتهي في خاتم من ديسمبر.

التقييد بالسجل التجاري : قيدت 

املحكمة  لدى  التجاري  بالسجل 

رقم  تحت  بالقنيطرة  االبتدائية 

5)642  بتاريخ 7 فبراير ))2).

102 P

 STE ASMAFID
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد
راسمالها : 222.222 درهم

مقرها اال تماعي : 24 شارع االشعري 

شقة رقم 4 اكدال الرباط

تاسيس شركة
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  وضع  تم   ،(2(( يناير   2(

االسا�سي لشركة محدودة املسؤولية 

بشريك وحيد والتي تتميز بما يلي :

ذات  اسمافيد   : التسمية 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

الهدف :محاس8 معتمد.

املدة : حددت في 99 سنة انطالقا 

السجل  في  التسجيل  تاريخ  من 

التجاري.

شارع   24  : اال تماعي   املقر 

االشعري شقة رقم 4 اكدال الرباط.

الراسمال الشركة : حدد راسمال 

درهم   222.222 مبلغ  في  الشركة 

حصة ا تماعية   2222 مقسمة الى 

من فئة 222 درهم.

 2222 السيد عبد املجيد اشقف 
حصة.

من  تبتدئ   : اال تماعية  السنة 
كل  من  ديسمبر   32 الى  يناير  فاتح 

سنة.
التسيير : تسيير الشركة من طرف 
السيد عبد املجيد اشقف ملدة غير 

محدودة.
الربح  من   %5 يقتطع   : الربح 
الصافي في كل سنة من أ ل تكوين 

االحتياط القانوني.
باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 
يناير   (7 في  بالرباط  التجارية 
بالسجل التجاري تحت رقم   ،(2((

.257447
103 P

شركة  سو يفيكوم

STE AFRAH NAHDA SARL
العامة  الجمعية  قرار  بمقت�سى 
الغير العادية املنعقدة يوم 3 ديسمبر 
 STE AFRAH لشركة   ،(2(2
اال تماعي  مقرها   ،NAHDA SARL
العزيز  عبد  زنقة  مكرر   (8 رقم 

بوطال8 شارع فا2.
التصفية النهائية للشركة.

املصادقة على تقرير املصفي.
السيد  املصفي  ذمة  ابراء 

الصفريوي عبد العالي.
لدى  القانوني  االيداع  تم 
تحت رقم  املحكمة التجارية بفا2، 

2022/747 بتاريخ 24 فبراير ))2).
104 P

STE YARATERRA MAROC
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
راسمالها : 222.222 درهم

مقرها اال تماعي : 42 زنقة رقم 4) 
الدريسية ) الدارالبيضاء

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
بتاريخ املنعقد  العادي،   الغير 
 2) ديسمبر 2)2)، قرر شركاء شركة 
 YARATERRA MAROC SARL 

ما يلي :

الشركة  االقرار بوفاة أحد شركاء 
حس8  »الفقيد مزون عبد السالم« 
شهادة الوفاة وعقد االراثة املنجز من 

طرف الورثة.
الشرعيين  ورثتة  على  املوافقة 
وتوزيع  للشركة  كشركاء  دد 
راسمال  من  يمتلكها  التي  الحصص 
الشركة على الورثة الشرعيين والتي 

تبلغ 422 حصة.
االقرار بالتفويت على شكل صدقة 
بين الورثة الشرعيينن املصادقة على 
ذلك واملوافقة على التقسيم الجديد 

للحصص اال تماعية بينهم.
تعديل البندين 6 و7 من القانون 

االسا�سي للشركة.
املتوفى  املسير  صالحيات  الغاء  

وتعيين مسير  ديد للشركة.
تحديث التوقيع اال تماعي.

القانون  من   25 البند  تعديل 
االسا�سي للشركة.

تحديث القانون االساي للشركة.
اعطاء الصالحيات.

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 
بتاريخ بالدارالبيضاء   التجارية 
 3 فبراير ))2)، تحت رقم 97)822.
105 P

STE PUROIL DISTRIBUTION
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
راسمالها : 222.222 درهم

مقرها اال تماعي : 47) شارع 
اباشعي8 الدكالي، الطابق 2 حي 

الفرح الدارالبيضاء
العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
املنعقد بمقر الشركة  الغير العادي، 
2)2)، قرر شركاء  )2 أكتوبر  بتاريخ 
 PUROIL DISTRIBUTION شركة 

SARL ما يلي :
الشركة  االقرار بوفاة أحد شركاء 
حس8  »الفقيد مزون عبد السالم« 
شهادة الوفاة وعقد االراثة املنجز من 

طرف الورثة.
الشرعيين  ورثتة  على  املوافقة 
وتوزيع  للشركة  كشركاء  دد 
راسمال  من  يمتلكها  التي  الحصص 

الشركة على الورثة الشرعيين والتي 

تبلغ 422 حصة.
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االقرار بالتفويت على شكل صدقة 

بين الورثة الشرعيين املصادقة على 

ذلك واملوافقة على التقسيم الجديد 

للحصص اال تماعية بينهم.
تعديل البندين 6 و7 من القانون 

االسا�سي للشركة.

املتوفى  املسير  صالحيات  الغاء  

وتعيين مسير  ديد للشركة.

تحديث التوقيع اال تماعي.
القانون  من   24 البند  تعديل 

االسا�سي للشركة.

تحديث القانون االساي للشركة.

اعطاء الصالحيات.

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 

بتاريخ بالدارالبيضاء   التجارية 

رقم  تحت    ،(2(2 نونبر    26  

.822547

106 P

 STE LA MAROCAINE

 DE RECYCLAGE ET DE

 L›ENVIRONNEMENT
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
راسمالها : 222.222 درهم

مقرها اال تماعي : 47) شارع 

اباشعي8 الدكالي، الطابق 2 حي 

الفرح الدارالبيضاء

بمقت�سى محضر الجمع العام الغير 

العادي، املنعقد بمقر الشركة بتاريخ 

شركة   قرر شركاء   ،(2(2 أكتوبر   2(

 LA MAROCAINE DE RECYCLAGE

 ET DE L’ENVIRONNEMENTSARL

ما يلي :

الشركة  االقرار بوفاة أحد شركاء 

حس8  »الفقيد مزون عبد السالم« 

شهادة الوفاة وعقد االراثة املنجز من 

طرف الورثة.

الشرعيين  ورثتة  على  املوافقة 

وتوزيع  للشركة  كشركاء  دد 

راسمال  من  يمتلكها  التي  الحصص 

الشركة على الورثة الشرعيين والتي 

تبلغ 522 حصة.

االقرار بالتفويت على شكل صدقة 

بين الورثة الشرعيين املصادقة على 

ذلك واملوافقة على التقسيم الجديد 

للحصص اال تماعية بينهم.
تعديل البندين 6 و7 من القانون 

االسا�سي للشركة.

االسا�سي  القانون  تحديث 

للشركة.

اعطاء الصالحيات.

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 

بتاريخ بالدارالبيضاء   التجارية 

رقم  تحت    ،(2(2 نونبر    26  

.82254(

107 P

 STE  MOUZOUNE FRERES
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
راسمالها : 2.522.222  درهم

مقرها اال تماعي : 22 زنقة رقم ) حي 

التيسير ) الدارالبيضاء

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

املنعقد بمقر الشركة  الغير العادي، 

2)2)، قرر شركاء  22 أكتوبر  بتاريخ 

 MOUZOUNE FRERES شركة   

SARL ما يلي :

الشركة  االقرار بوفاة أحد شركاء 

حس8  »الفقيد مزون عبد السالم« 

شهادة الوفاة وعقد االراثة املنجز من 

طرف الورثة.

الشرعيين  ورثتة  على  املوافقة 

وتوزيع  للشركة  كشركاء  دد 

راسمال  من  يمتلكها  التي  الحصص 

الشركة على الورثة الشرعيين والتي 

تبلغ 7522 حصة.

االقرار بالتفويت على شكل صدقة 

بين الورثة الشرعيين املصادقة على 

ذلك واملوافقة على التقسيم الجديد 

للحصص اال تماعية بينهم.
تعديل البندين 6 و7 من القانون 

االسا�سي للشركة.

االسا�سي  القانون  تحديث 

للشركة.

اعطاء الصالحيات.

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 

بتاريخ بالدارالبيضاء   التجارية 

رقم  تحت    ،(2(2 نونبر    26  

.822546

108 P

 STE  ROSEMARY AFRICA
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

راسمالها : 222.222   درهم

مقرها اال تماعي : 42 زنقة رقم 4) 

الدريسية ) الدارالبيضاء

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

 (2 بتاريخ  املنعقد  العادي،  الغير 

شركة     شركاء  قرر   ،(2(2 ديسمبر 

ROSEMARY AFRICA SARL ما يلي :

الشركة  االقرار بوفاة أحد شركاء 

حس8  »الفقيد مزون عبد السالم« 

شهادة الوفاة وعقد االراثة املنجز من 

طرف الورثة.

الشرعيين  ورثتة  على  املوافقة 

وتوزيع  للشركة  كشركاء  دد 

راسمال  من  يمتلكها  التي  الحصص 

الشركة على الورثة الشرعيين والتي 

تبلغ 2222حصة.

االقرار بالتفويت على شكل صدقة 

بين الورثة الشرعيين املصادقة على 

ذلك واملوافقة على التقسيم الجديد 

للحصص اال تماعية بينهم.

تعديل البندين 6 و7 من القانون 

االسا�سي للشركة.

املتوفى  املسير  صالحيات  الغاء  

وتعيين مسير  ديد للشركة.

االسا�سي  القانون  تحديث 

للشركة.

اعطاء الصالحيات.

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 

بتاريخ بالدارالبيضاء   التجارية 

 3  فبراير ))2)،  تحت رقم 98)822.

109 P

 STE   MARIBAT

INTERNATIONAL
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

راسمالها : 222.222  درهم

مقرها اال تماعي :  47) شارع 

اباشعي8 الدكالي، الطابق 2 حي 

الفرح الدارالبيضاء

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

بمقر  املنعقد  العادي،  الغير 

 ،(2(2 أكتوبر   2( بتاريخ  الشركة 

 MARIBAT شركة    شركاء  قرر 

INTERNATIONAL SARL ما يلي :

الشركة  االقرار بوفاة أحد شركاء 

حس8  »الفقيد مزون عبد السالم« 

شهادة الوفاة وعقد االراثة املنجز من 

طرف الورثة.

الشرعيين  ورثتة  على  املوافقة 

وتوزيع  للشركة  كشركاء  دد 

راسمال  من  يمتلكها  التي  الحصص 

الشركة على الورثة الشرعيين والتي 

تبلغ 522 حصة.

االقرار بالتفويت على شكل صدقة 

بين الورثة الشرعيين املصادقة على 

ذلك واملوافقة على التقسيم الجديد 

للحصص اال تماعية بينهم.

تعديل البندين 6 و7 من القانون 

االسا�سي للشركة.

املتوفى  املسير  صالحيات  الغاء  

وتعيين مسير  ديد للشركة.

تحديث التوقيع اال تماعي.

القانون  من   24 البند  تعديل 

االسا�سي للشركة.

االسا�سي  القانون  تحديث 

للشركة.

اعطاء الصالحيات.

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 

بتاريخ بالدارالبيضاء   التجارية 

رقم  تحت    ،(2(2 نونبر    26  

.822543

110 P
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 STE   MOROCCO

LUBRICANTS
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

راسمالها : 222.222  درهم

مقرها اال تماعي : 7)6 شارع 

اباشعي8 الدكالي، الطابق 2 حي 

الفرح الدارالبيضاء

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

املنعقد بمقر الشركة  الغير العادي، 

2)2)، قرر شركاء  22 أكتوبر  بتاريخ 

 MOROCCO LUBRICANTS   شركة

SARL ما يلي :

الشركة  االقرار بوفاة أحد شركاء 

حس8  »الفقيد مزون عبد السالم« 

شهادة الوفاة وعقد االراثة املنجز من 

طرف الورثة.

الشرعيين  ورثتة  على  املوافقة 

وتوزيع  للشركة  كشركاء  دد 

راسمال  من  يمتلكها  التي  الحصص 

الشركة على الورثة الشرعيين والتي 

تبلغ 422 حصة.

االقرار بالتفويت على شكل صدقة 

بين الورثة الشرعيين املصادقة على 

ذلك واملوافقة على التقسيم الجديد 

للحصص اال تماعية بينهم.

تعديل البندين 6 و7 من القانون 

االسا�سي للشركة.

املتوفى  املسير  صالحيات  الغاء  

برفقة  للشركة  مسير  ديد  وتعيين 

املسير الحالي.

تحديث التوقيع اال تماعي.

القانون  من   24 البند  تعديل 

االسا�سي للشركة.

االسا�سي  القانون  تحديث 

للشركة.

اعطاء الصالحيات.

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 

  26 بتاريخ  بالدارالبيضاء  التجارية 

نونبر 2)2)،  تحت رقم 822537.

111 P

STE   PLANET BATTERY SUD
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
راسمالها : 222.222.)  درهم
مقرها اال تماعي : 292 شارع 

الفواراتن حي عادل، الطابق 3، الحي 
املحمدي  الدارالبيضاء

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
املنعقد بمقر الشركة  الغير العادي، 
2)2)، قرر شركاء  )2 أكتوبر  بتاريخ 
 STE PLANET BATTERY شركة  

SUD  SARL ما يلي :
الشركة  االقرار بوفاة أحد شركاء 
حس8  »الفقيد مزون عبد السالم« 
شهادة الوفاة وعقد االراثة املنجز من 

طرف الورثة.
الشرعيين  ورثتة  على  املوافقة 
وتوزيع  للشركة  كشركاء  دد 
راسمال  من  يمتلكها  التي  الحصص 
الشركة على الورثة الشرعيين والتي 

تبلغ 22.222 حصة.
االقرار بالتفويت على شكل صدقة 
بين الورثة الشرعيين املصادقة على 
ذلك واملوافقة على التقسيم الجديد 

للحصص اال تماعية بينهم.
تعديل البندين 7 و8 من القانون 

االسا�سي للشركة.
االسا�سي  القانون  تحديث 

للشركة.
اعطاء الصالحيات.

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 
  26 بتاريخ  بالدارالبيضاء  التجارية 

نونبر 2)2)،  تحت رقم 822538.
112 P

 STE   CIVILE IMMOBILIERE
 MARC JEAN

شركة مدنية عقارية
راسمالها : 2.522.222  درهم

مقرها اال تماعي : 2 زنقة ابو بكر 
العربي   الدارالبيضاء

بمقت�سى قرار الجمع العام الغير 
 ،(2(2 ديسمبر   32 بتاريخ  العادي 

قرر شركاء الشركة ما يلي :

بمبلغ  الشركة  راسمال  رفع 

من  لينتقل  درهم   2.222.222

 (.522.222 الى  درهم   2.522.222
الديون  بواسطة  حررت  كلها  درهم 
املؤكدة النافدة على الحساب الجاري 

للشركة بمبلغ 2.222.222 درهم.

بمبلغ  الشركة  راسمال  تخفيض 

درهم الستيعاب الخسائر   522.222

وتحديد  الشركة  على  املتراكمة 
 (.222.222 في  الشركة  راسمال 

درهم.
من القانون  و7   6 تغيير البندين 

االسا�سي للشركة.

إعطاء الصالحيات.

العام  الجمع  تم تسجيل محضر 

بتاريخ  بالدارالبيضاء  العادي  الغير 

28 يناير ))2).

113 P

 STE NT SERVICE
SARL AU

رأسمالها : 222.222 درهم

مقرها اال تماعي : حي االمل 2 رقم 

37 عين حرودة املحمدية 

السجل التجاري رقم : 7)32)

قرر  العام  الجمع  قرار  بمو 8 

 TOUAF السيد  الوحيد  الشريك 

HICHAM ما يلي :

 NT SERVICE تحويل مقر الشركة
الى العنوان الجديد : 255 زنقة 7 حي 

السمارة عين السبع البيضاء التعديل 

املادة 4 من النظام االسا�سي.

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 

 (( بتاريخ  بالدارالبيضاء  التجارية 

أبريل 229)، تحت رقم 858.

114 P

STE DARIF UN IMMO
SARLAU

تاسيس شركة
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم   ،(2(( فبراير   7 بتاريخ  بالبيضاء 

تاسيس شركة باملواصفات التالية :

 STE DARIF UN IMMO SARL
.AU

 22 شارع   75  : اال تماعي  املقر 
 269 يناير الطابق االول الشقة رقم 

الدارالبيضاء.
االنعاش   : اال تماعي  الهدف 
معامالت  بجميع  والقيام  العقاري 

البناء املختلفة.
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.
الراسمال : 222.222 درهم.

: السيد ضريف محمد  الحصص 
2222 حصة.

التسيير : تم تعيين السيد ضريف 
محمد الحامل للبطاقة الوطنية رقم 
غير  ملدة  للشركة  مسير   BE52928

محدودة.
من  تبتدئ   : اال تماعية  السنة 

فاتح يناير الى 32 ديسمبر.
املدة : تم تحديدها في 99 سنة.

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 
 24 بتاريخ  بالدارالبيضاء  التجارية 
 82(692 رقم  تحت   ،(2(( فبراير 

والسجل التجاري رقم 323)53.
115 P

STE UNIQUE INVEST
 SARL

راسمالها : 222.222 درهم
مقرها اال تماعي : 7 زنقة احمد 
التوكي الطابق الثاني رقم 22 

الدارالبيضاء
تاسيس شركة

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم   ،(2(( فبراير   ( بتاريخ  بالبيضاء 

تاسيس شركة باملواصفات التالية :
 STE UNIQUE  : التسمية 

.INVEST
:  ميع  اال تماعي  الهدف 
والترصيص  والكهرباء  البناء  أشغال 
االشغال  و ميع  والصباغة 
العمومية وعامة العمليات التجارية، 
املالية  الصناعية،  السياحية، 
املختلفة  العقارية  وغير  العقارية 
مباشرة  غير  أو  مياشرة  بصفة 

باالنشطة املشار اليها أعاله.
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احمد  زنقة   7  : اال تماعي  املقر 
 22 رقم  الثاني  الطابق  التوكي 

الدارالبيضاء.
املدة : 99 سنة ابتداء من تاسيس 

الشركة.
درهم   222.222  : الراسمال 
مقسم الى 2222 حصة من فئة 222 

درهم.
من  تبتدئ   : اال تماعية  السنة 

فاتح يناير الى 32 ديسمبر.
بمقت�سى الفصل 25 من القانون 
السيد  تعيين  تم  للشركة  االسا�سي 
عالء بناني كريم كمسير للشركة ملدة 

غير محدودة.
والتسجيل  القانوني  االيداع  تم 
باملحكمة  التجاري  بالسجل 
يوم  بتاريخ  بالدارالبيضاء  التجارية 
 82(273 ))2)، تحت رقم  9 فبراير 

و532835.
بيان مختصر

116 P

STE PALM ANGELS
SARL  AU

راسمالها : 2.222.222 درهم
مقرها اال تماعي : 7 زنقة احمد 
التوكي الطابق الثاني رقم 22 

الدارالبيضاء
السجل التجاري رقم : 395)52

نقل املقر اال تماعي 
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر  لقد   ،(2(( يناير   (2  بتاريخ 

ما يلي :
للشركة  اال تماعي  املقر  نقل 
احمد  زنقة   7 من  يومه  من  ابتداء 
الى   22 الرقم  الثاني  الطابق  التوكي 
عين   252 الرقم   ( تجزئة مونا زنقة 

الشق الدارالبيضاء.
تحديث القانون االسا�سي للشركة 

بعد تغيير البند 4 منه.
باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 
يوم بتاريخ  بالدارالبيضاء   التجارية 
 3 فبراير ))2)، تحت رقم 37)822.

بيان مختصر

117 P

CABYOUCOM
AV CHAHID MBAREK BEN HOMMANI

SOUK EL ARBAA DU GHARB
TLE : 05.37.90.29.78
GSM : 06.61.25.96.46

STE JAT ROZ
 SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
 ADRESSE : SIDI ALLA TAZI

 CENTRE ROUTE DE TANGER
SOUK EL ARBAA

RC N° 24965
عام  محضر  مع  بمقت�سى 
استثنائي للشركة املنعقد في ) فبراير 
االربعاء  بسوق  واملسجل   ،(2((
قرر   ،(2(( فبراير   3 بتاريخ   الغرب 

ما يلي :
ذات  لشركة  النهائي  التفكيك 
ش.ذ.م.م.،   JAT ROZ مسؤولية 
 AMALOU SAID السيد  تعيين 
تخويله  ميع  وتم  للشركة  منفك 
كل  انهاء  أ ل  من  الصالحيات 

العمليات املنعقلة بالتفكيك.
بكتابة  تم  القانوني  اإليداع 
بسوق  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
أربعاء،  تحت رقم 2022/17 .  بتاريخ 

27 سبتمبر ))2).
118 P

CABYOUCOM
AV CHAHID MBAREK BEN HOMMANI

SOUK EL ARBAA DU GHARB
TLE : 05.37.90.29.78
GSM : 06.61.25.96.46

STE EXTRA V.R.D
 SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
 ADRESSE : LOTISSEMENT
 HAROUSS N° 9 MOULAY
 BOUSSELHAM  SOUL  EL

ARBAA
RC N°  : 27587

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
واملسجل بسوق   (2(( فبراير  فاتح  
 ،(2(( فبراير  فاتح  بتاريخ  االربعاء 
وضع  القانون االسا�سي لشركة ذات 
  EXTRA V.R.D محدودة  مسؤولية 

حيث تم ما يلي :

تأسيس لشركة تحمل الخصائص 
التالية :

.EXTRA V.R.D : التسمية
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة.
 222.222 في  حدد   : املال  رأ2 
قسمة   2222 إلى  مقسمة  درهم 
ا تماعية من فئة 222 درهم لفائدة :

السيد  بوعاللة عبد االاله  5222 
حصة.

السيد الرابحي عبد الصمد   522 
حصة.

منبث  استغالل   : الهدف 
واستغالل ارا�سي الفالحية.

تجزئة االحبا2   : املقر اال تماعي 
رقم 9 موالي  بوسلهام سوق األربعاء.

املدة : 99 سنة.
بوعاللة  السيد  عين   : التسيير 
مسير   FC28644 عبد االاله بطاقته 

للشركة.
بكتابة  تم  القانوني  اإليداع 
بسوق  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
))2)،  تحت  9 فبراري  أربعاء بتاريخ 
رقم 87،  بالسجل الترتيبي و 7587) 

بالسجل التحليلي.
119 P

CABYOUCOM 

AV CHAHID MBAREK BEN HOMMANI

SOUK EL ARBAA DU GHARB

TLE : 05.37.90.29.78

GSM : 06.61.25.96.46

STE ALLALI PERNOV
SARL  AU 

شركة ذات املسؤولية املحدودة
بشريك وحيد

 ADRESSE : DOUAR JAAOUNA
 HMAR RAS SIDI AMEUR AL

 HADI HAD KOURT MECHRA
BEL KSIRI

RC N°  : 789
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
واملسجل بسوق   (2(2 ديسمبر   25  
ديسمبر2)2)،    27 بتاريخ  قاسم 
وضع  القانون االسا�سي لشركة ذات 
وحيد  بشريك  محدودة  مسؤولية 
ALLALI PRENOV  حيث تم ما يلي :

تأسيس لشركة تحمل الخصائص 
التالية :

.ALLALI PERNOV : التسمية
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.
 222.222 في  حدد   : املال  رأ2 
قسمة   2222 إلى  مقسمة  درهم 
ا تماعية من فئة 222 درهم لفائدة :

 2222 العاللي عبد هللا   السيد  
حصة.

الهدف : نقل املستخدمين.
الجعاونة  دوار   : اال تماعي  املقر 
الحا�سي  عمر  سيدي  الرا2  حمر 

حد كورت مشرع بلقصيري.
املدة : 99 سنة.

العاللي  السيد   عين   : التسيير 
مسير    GN26(378 بطاقته  يوسف 

الوحيد  للشركة.
التسجيل  مع  القانوني  اإليداع 
بالسجل التجاري تم بكتابة الضبط 
باملحكمة االبتدائية بمشرع بلقصيري 
رقم  تحت   ،(2(( فبراير   8 بتاريخ 
بالسجل  و55  االيداع  بالسجل   24

الترتيبي و789 بالسجل التحليلي.
120 P

أد شركاء 
السيد اقصبي فؤاد

خبير محاس8
مقر : )42 شارع بوركون الدارالبيضاء 

STE T CAPITAL GROUP
شركة مساهمة

راسمالها : 565.222.)68 درهم
مقرها اال تماعي : 97 شارع 

املسيرة الخضراء الطابق الثاني 
الدارالبيضاء.

السجل التجاري رقم  : 9.682))
وفقا لقرارات الجمع العام الغير 
نونبر   29 بتاريخ  املنعقد  العادي 

2)2)، تقرر ما يلي :
الشركة  راسمال  في  الزيادة 
لرفعه  درهم   24(.(65.222 بمبلغ 
الى  درهم   542.322.222 من 

565.222.)68 درهم.
االدارة  مجلس  لقرارات  وفقا 
 ،(2(2 ديسمبر   (9 بتاريخ  املنعقد 

تقرر ما يلي :
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تنسيق النظام االسا�سي للشركة.
بكتابة  القانوني  االيداع  تم 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
بالدارالبيضاء بتاريخ 8 فبراير ))2)، 

تحت رقم 822923.
من أ ل املستخرج واالشارة

121 P

أد شركاء 

السيد اقصبي فؤاد

خبير محاس8

مقر : )42 شارع بوركون الدارالبيضاء 

 STE MUTANDIS
PALMERAIE

شركة محدودة املسؤولية
 ذات الشريك الوحيد

راسمالها : 42.389.222 درهم
مقرها اال تماعي : 5/7 زنقة ابن 

طفيل  الدارالبيضاء.
السجل التجاري رقم  : 9.682))

الوحيد   الشريك  ملحضر  وفقا 
املنعقد بتاريخ 32 ديسمبر 2)2)، تم 

اتخاد القرارات التالية  :
تاكيد التصفية النهائية للشركة.

 ADIL السيد  واعفاء  ذمة  ابراء 
كمصفي  مهامه  من   DOUIRI

للشركة.
السجل  من  الشركة  شط8 

التجاري.
للقيام  الصالحيات  تفويض 

باال راءات القانونية الالزمة.
بكتابة  القانوني  االيداع  تم 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
بالدارالبيضاء بتاريخ 8 فبراير ))2)، 

تحت رقم 822922.
من أ ل املستخرج واالشارة

مصفي 

122 P

أد شركاء 

السيد اقصبي فؤاد

خبير محاس8

مقر : )42 شارع بوركون الدارالبيضاء 

STE ATS FREE ZONE
شركة محدودة املسؤولية 

ذات الشريك الوحيد
راسمالها : 22.222 يورو

مقرها اال تماعي : تجزئة رقم 257 
كلين طيك و دة

السجل التجاري رقم  : 38772

تاسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

النظام  وضع  تم   (2(( فبراير   8

املسؤولية  محدودة  لشركة  االساي 

خصائصها  الوحيد،  الشريك  ذات 

كالتالي :

.STE ATS FREE ZONE : التسمية

املوضوع :

في املغرب  أهداف الشركة سواء 

أو في الخارج :

اقتناء وبيع  ميع االرا�سي القابلة 

الحقوق  و ميع  والتجهيز  للبناء 

العقارية.

تطوير االرا�سي اململوكة من قبل 

الشركة، من خالل تقسيمها، وتحقيق  

 ميع وسائل الراحة واملرافق وأعمال 

العقارية  املجمعات  وبناء  الطرق 

ومواقف  السيارات ومحالت السوبر 

ماركت، وغيرها.

بجميع  العقارات  وادارة  انشاء 

أشكالها، بما في ذلك االعمال التبعية 

للحرف املتعلقة ببناء العقارات.

 ميع معامالت الترويج العقاري 

للبيع أو االيجار.

للمباني  املشتركة  امللكية  تسيير 

لتقسيم ممكن با زاء،  التي يبنيت، 

وبيع حس8 الطوابق أو الشقق.

اكتساب املصالح أو حصص من 

راسمال في أي شركة.

املعامالت  اعم،  ميع  وبصورة 

املالية  أو  الصناعية  أو  التجارية، 

او  املالية  االوراق  أو  البحرية  أو 

بشكل  تكون مرتبطة  قد  العقارات، 

باالنشطة  مباشر  غير  أو  مباشر 

تكون  أن  تحتمل  او  أعاله  املذكورة 

لصالح تطوير الشركة املذكورة.

 257 :  زئة رقم  املقر اال تماعي 

كلين طيك و دة.

املدة : 99 سنة.

راسمال  تعيين  تم   : الراسمال 
مقسمة  يورو   22.222 في  الشركة 
يورو   222 فئة  من  حصة   222 الى 
للحصة، دفعت بالكامل نقدا ونسبت 

الى الشريك الوحيد :
 .ATLANTA SANAD S.A شركة 

... مالكة 222 حصة.
السيد   : الشركة  تسيير   : االدارة 

 االل بنشقرون ملدة غير محدودة.
السنة اال تماعية : من فاتح يناير 

إلى 32 ديسمبر من كل سنة.
بكتابة  القانوني  االيداع  تم 
التجارية   املحكمة  لدى  الضبط 
 ،(2(( فبراير   24 بتاريخ  بو دة  

تحت رقم 38772.
من أ ل املستخرج واالشارة

التسيير
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CASA POUR MOI
SARL

شركة محدودة املسؤولية
رأسمالها 62.222 درهم

شارع الزقطوني رقم 29) إقامة 
البردعي الطابق األول الشقة 2 الدار 

البيضاء
2 ت الدار البيضاء 379827

ت م للمقاولة 466222262)22286
بمو 8  مع عام غير عادي مؤرخ 
 (2(2 28 ديسمبر  في  بالدار البيضاء 
322 حصة تابعة للشركة  تم تفويت 
بيك  كارولين  قبل  من  املمسوكة 
)CAROLINE BEGUE) لفائدة برونو 
 (BRUNO TORTERAT) طورطورا 
أي حصة  لكل  دراهم   22  بثمن 

ما مجموعه 3.222 درهم.
التفويت  عقد  تسجيل  تم 
ومحضر هذا الجمع قانونا بتاريخ 24 

يناير 2)2) بالدار البيضاء.
وتم إنجاز اإليداع القانوني بكتابة 
في  بمحكمة الدار البيضاء  الضبط  
 822243 تحت رقم   (2(( فبراير   (
وتم تعديل السجل التجاري في نفس 

اليوم.
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 ARCELORMITTAL

 INTERNATIONAL AFRICA

SA
شركة املساهمة

رأسمالها 3.542.222 درهم

كازانيرشور بارك شور 24 بالطو )22 

الدار البيضاء

2 ت الدار البيضاء 94462)

سيلفا  دا  السيد  الستقالة  تبعا 

 DA SILVA DIAZ) دياز  انيت 

كمتصرفة  وكالتها  من   (JANETTE

اإلدارة  مجلس  قبل  من  معاينة 

املنعقد في 3 يونيو 2)2) قام مجلس 

 (2(2 يونيو   (8 في  املنعقد  اإلدارة 

هنس  ميستر  دو  السيد  باختيار 

في  املزاد   (DE MEESTER HANS(

 26/24 والساكن بـ   2965 فبراير   (5

لوكسنبورغ   2262  - شارع دافرانش 

بصفة متصرف خالل املدة املتبقية 

سيلفا  دا  السيدة  وكالة  سيران  في 

 DA SILVA DIAZ) دياز  انيت 

.(JANETTE

تمت املصادقة على هذا االختيار 

من قبل الجمع العام العادي املجتمع 

في 32 يونيو 2)2) والذي قام كذلك 

السيد  املتصرفين  وكاالت  بتجديد 

 DE MEESTER) هنس  ميستر  دو 

والسيد  أعاله  املعين   (HANS

 CHOUDARY) لوكش  شوداري 

أغسطس   ( في  املزداد   (LOKESCH

كريسنامورثي  والسيد   2976

 KRICHNAMOORTHY) فيكرام 

أغسطس   28 في  املزداد   (VIKRAM

2979 ملدة ست سنوات.

املنعقد  اإلدارة  مجلس  قام  كما 

السيد  بإلغاء   (2(2 يونيو   (8 في 

 AJDOUR) الجليل  عبد  أ دور 

ABDELJALIL) من وكالته كمدير عام 

 DE) وتعيين السيد دو ميستر هنس 

أعاله  املعين   (MEESTER HANS

بصفة مدير عام  ديد.



عدد 5725 - 8) ر 8 2443 )) مار2 ))2))الجريدة الرسمية   3598

كما قام مجلس اإلدارة املنعقد في 

2)2) بتجديد وكالة رئيس  8) يونيو 

مجلس اإلدارة السيد شوداري لوكش 

املعين   (CHOUDARY LOKESCH(

أعاله ملدة ست سنوات كذلك.

تم تسجيل كل هذه العقود بالدار 

البيضاء.

لهذه  القانوني  اإليداع  إنجاز  تم 

باملحكمة  الضبط   بكتابة  العقود 

في البيضاء  بالدار   التجارية 

8275(2 تحت رقم   (2(( يناير   6   

 و ))8275 وفي 24 يناير ))2) تحت 

رقم 828377 وتمت تعديالت السجل 

التجاري املنجز في نفس اليوم.
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األستاذ محمد رشيدالتدالوي

موثق بالدار البيضاء

67/69 شارع موالي ادريس األول الطابق األول 

الشقة رقم 3

الهاتف : 05.22.82.18.99/05.22.82.25.88

الفاكس : )25.4.)8.)).25

CONDIMAT
SARL AU

شركة محدودة املسؤولية

بشريك وحيد

رأسمالها اال تماعي : 22.222 درهم

22 زنقة عزيز بالل وشارع الزرقطوني 

الطابق الخامس الدار البيضاء

السجل التجاري 47487)

التعريف الضريبي 923)4244

رفع رأسمال الشركة
وتفويت حصص ا تماعية

تلقاه  توثيقي  عقد  بمقت�سى 
التدالوي  رشيد  محمد  األستاذ 

بتاريخ البيضاء  بالدار   موثق 

2)2) تم رفع الرأسمال   22 سبتمبر 

 CONDIMAT لشركة  اال تماعي 

SARL AU شركة محدودة املسؤولية 

درهم إلى   22.222 بشريك وحيد من 

222.222.) درهم.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ البيضاء  بالدار   التجارية 

 3 فبراير ))2) تحت رقم 45)822.

تلقاه  توثيقي  عقد  بمقت�سى 
األستاذ محمد رشيد التدالوي موثق 
بالدار البيضاء بتاريخ 8) يناير ))2) 
 7235 فوت السيد احمد املسعدوي 
حصصه  من  ميع  مأخوذة  حصة 
شركة  في  يمتلكها  التي  اال تماعية 
شركة   CONDIMAT SARL AU
وحيد  بشريك  املسؤولية  محدودة 
الكريم  عبد  السيد  لفائدة  وذلك 

الشريف.
نتج عن هذا التفويت في الحصص 

ما يلي :
لشركة  القانوني  الشكل  تغيير 
شركة  أصبحت  التي   CONDIMAT

محدودة املسؤولية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ البيضاء  بالدار   التجارية 
 4 فبراير ))2) تحت رقم 822376.

للخالصة والبيان

األستاذ محمد رشيد التدالوي
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األستاذ محمد رشيد التدالوي

موثق بالدار البيضاء

67/69 شارع موالي ادريس الول

25.8(.(5.(5.88 / 25.((.8(.28.99

الفاكس : )25.4.)8.)).25

MEDIA PROMOTION
SARL

شركة محدودة املسؤولية
رأسمال ا تماعي : 35.222.222 

درهم
)6، زاوية شارع انفا وشارع موالي 

يوسف شقة رقم )3 الطابق الثالث 
- الدار البيضاء.

السجل التجاري : 432375.
التعريف الضريبي : 46))34458.

تفويت حصص ا تماعية
تلقاه  توثيقي  عقد  بمقت�سى 
األستاذ محمد رشيد التدالوي موثق 
ديسمبر   27 بتاريخ  البيضاء  بالدار 
رتي8  هند  السيدة  فوتت   (2(2
 (5.582  ميع حصصها اال تماعية 
 MEDIA شركة  في  تمتلكها  التي 
شركة   PROMOTION SARL
لفائدة  وذلك  املسؤولية  محدودة 
مغربي  رتي8،  املولى  عبد  السيد 
الجنسية، والحامل لبطاقة التعريف 

.B829278  الوطنية

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

2022/02/04 تحت عدد 377)82.
للخالصة والبيان
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األستاذ محمد رشيد التدالوي

موثق بالدار البيضاء

67/69 شارع موالي ادريس الول

25.8(.(5.(5.88 / 25.((.8(.28.99

الفاكس : )25.4.)8.)).25

STAR PANNEAUX
SARL

شركة محدودة املسؤولية
رأسمال ا تماعي : 222.222 درهم

8)، زنقة غدفة مكت8 رقم 2 
الطابق السفلي املعاريف - الدار 

البيضاء.
السجل التجاري : 452453.

التعريف الضريبي : 39457355.
حل الشركة

تلقاه  توثيقي  عقد  بمقت�سى 
األستاذ محمد رشيد التدالوي موثق 
ديسمبر   23 بتاريخ  البيضاء  بالدار 

. (2(2
 STAR لشركة  استباقي  حل  تم 
محدودة  شركة   PANNEUX SARL

املسؤولية.
لتصفية  اال تماعي  املقر  تعيين 
 ،(8 في  الكائن  العنوان  في  الشركة 
الطابق   2 رقم  مكت8  غدفة  زنقة 

السفلي املعاريف - الدار البيضاء.
تم تعيين السيد عبد القادر طاوي 

كمصفي للشركة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

2022/02/08 تحت عدد 822988.
للخالصة والبيان
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األستاذ محمد رشيد التدالوي

موثق بالدار البيضاء

67/69 شارع موالي ادريس األول

25.8(.(5.(5.88 / 25.((.8(.28.99

الفاكس : )25.4.)8.)).25

HABITA CENTER
SARL AU

شركة محدودة املسؤولية
 بشريك وحيد

رأسمال ا تماعي : 5.222.222 
درهم

)6، زاوية شارع أنفا وشارع موالي 
يوسف شقة رقم )3 الطابق الثالث 

الدار البيضاء.
السجل التجاري : 22422).

التعريف الضريبي : )73)4223.
تفويت حصص ا تماعية

تلقاه  توثيقي  عقد  بمقت�سى 
األستاذ محمد رشيد التدالوي موثق 
ديسمبر    27 بتاريخ  البيضاء  بالدار 
2)2) فوتت السيدة هند رتي8  ميع 
التي   52.222 اال تماعية  حصصها 
 HABITA CENTER تمتلكها في شركة
املسؤولية  محدودة  شركة   SARL
السيد  لفائدة  وذلك  وحيد  بشريك 

عبد املولى رتي8، مغربي الجنسية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

2022/02/09 تحت عدد 293)82.
للخالصة والبيان
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األستاذ محمد رشيد التدالوي

موثق بالدار البيضاء
67/69 شارع موالي ادريس األول

25.8(.(5.(5.88 / 25.((.8(.28.99

الفاكس : )25.4.)8.)).25

IMMO COMPANY
SARL AU

شركة محدودة املسؤولية
 بشريك وحيد

رأسمال ا تماعي : 5.222.222 درهم
)6، زاوية شارع أنفا وشارع موالي 

يوسف شقة رقم )3 الطابق الثالث 
الدار البيضاء.

السجل التجاري : 22423).
التعريف الضريبي : 42239799.

تفويت حصص ا تماعية
تلقاه  توثيقي  عقد  بمقت�سى 
التدالوي  رشيد  محمد  األستاذ 
 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  موثق 
فوتت السيدة هند   (2(2 ديسمبر  
اال تماعية  حصصها  رتي8  ميع 
 IMMO 2222 التي تمتلكها في شركة
شركة محدودة  COMPANY SARL
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وذلك  وحيد  بشريك  املسؤولية 

رتي8،  املولى  عبد  السيد  لفائدة 

لبطاقة  والحامل  الجنسية،  مغربي 

.B829278  التعريف الوطنية

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

2022/02/09 تحت عدد )29)82.
للخالصة والبيان
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 SPECTA
SARL

إعالن عن رفع رأسمال الشركة
االستثنائي  العام  الجمع  قرر 

رأسمال  ذات   SPECTA لشركة 

مسؤولية  ذات  شركة   222.222
احمد  قائد  زنقة   : مقرها  محدودة 
املسجلة  السلطان،  مر2   22 رقم 

بالسجل التجاري تحت رقم 5)3627 

املنعقد بتاريخ 24 يناير ))2) ما يلي :
بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

922.222 درهم لرفعه من 222.222 

إنشاء  خالل  من   2.222.222 إلى 

9222 حصة  ديدة بقيمة 222درهم 

طريق  عن  وذلك  الواحدة،  للحصة 

دفع نقدي.

معاينة اكتمال رفع رأسمال بشكل 

نهائي واملوافقة على التوزيع الجديد 

الحصص  توزيع  بعد  للرأسمال 

اعتمادا على شهادة الحج8 البنكي 

على النحو التالي :

 ALIRIZA AKICEK السيد 

452.222 درهم.

 DURMUSER SERKAN السيد 

452.222 درهم.

 7 6 و  تعديال تبعا ملا سبق للمادة 

من النظام األسا�سي للشركة.

كاتبة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 

))2) تحت  4 فبراير  البيضاء بتاريخ 
رقم 822448.

بمثابة مقتطف وبيان

املسيرين
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BLESTETUDE
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة من شريك واحد

 BLESTETUDE : اللق8 اال تماعي
.SARL AU

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 
شريك  من  املحدودة  املسؤوليات 

واحد.
الهدف اال تماعي : غرض الشركة 

سواء في املغرب أو في الخارج :
- االستشارات اإلدارية.

دراسة السوق (خطة العمل)
رأ2 املال : تم تحديد رأ2 املال 
بمبلغ 22.222 درهم مقسم إلى 2222 
مخصصة  دراهم،   22 بقيمة  سهم 

للمساهم الوحيد على النحو التالي :
 2222  : الصديقي محمد  السيد 

حصة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.
السنة املالية : من فاتح يناير إلى 
32 ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة 

االولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
 ( رقم  فيال   : اال تماعي  املقر 
زنقة العنابية قطاع 22 حي الرياض، 

الرباط.
التسيير : السيد صديقي محمد.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بالرباط.

التجاري  بالسجل  التسجيل  رقم 
.257739
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DAR TITRIT
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأ2 املال : 22.222).) درهم
املقر الرئي�سي : 65) شارع 

الزرقطوني، الطابق 9، رقم )9، 
22)2)، الدار البيضاء
تحديد صالحيات املسير

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
 DAR شؤكة  لشركاء  االستثنائي 
فقد  (2(2 يوليو   5 بتاريخ   TITRIT

من   26 و   24 تقرر تعديل الفصول   

بحيث  للشركة  األسا�سي  القانون 

أصبح للسيدة دنيا كربالي صالحيات 
التسيير والتصرف باسم الشركة دون 

املسا2 بالصالحيات املخولة قانونا 

للشركاء.

غير أنه ال يجوز للسيدة دنيا كربالي 

أن تلزم الشركة دون املوافقة القبلية 

كل في  اسلمان  خديجة   للسيدة 

أو بيع أو معاوضة  ما يتعلق بشراء   

وتأسيس  تجاري،  أصل  أو  عقار 
رهن على عقارات الشركة او االصل 

وتأسيس  التجاري اململوك للشركة، 

أو  زئيا  كليا  املساهمة  أو  شركة 

او  مؤسسة  شركة  لصالح  بعقارات 

سيتم تأسيسها.

بجميع  ملزمة  الشركة  تعتبر 

بالتوقيع  بها  املتعلقة  التصرفات 

ضمن  كربالي  دنيا  للسيدة  املنفرد 

الشروط املنصوص عليها في الفصل 

.24

تم اإليداع القانوني بكتابة ضبط 

البيضاء  بالدار  التجارية  املحكمة 

رقم  تحت   (2(2 يوليو   (6 بتاريخ 

 (2(( يناير   24 وبتاريخ   787957

تحت رقم 3)8284.
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AJAAD VISION
SARL AU

تغيير شركة
بمو 8 عقد عرفي بتاريخ 3 فبراير 

))2) تم إخضاع الشركة للتغييرات 

التالية :

اململوكة  الحصص  كامل  تفويت 

(522 سهم)  للسيدة  هاد بن األمين 

السلوكي  حمودي  السيد  لفائدة 

أسهم  مجموع  يمتلك  أصبح  والدي 

الشركة (2222 سهم) واستقالتها من 

تسيير الشركة.

للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 

من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى 

شركة محدودة ذات الشريك الوحيد.

التسيير السيد حمودي السلوكي.

باملحكمة  تم  القانوني  اإليداع 

فبراير   25 االبتدائية بالعيون بتاريخ 

))2) تحت رقم 22/392.
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MATRIX
SARL AU

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد

وضع  تم   (2(( فبراير   7 بتاريخ 

قانون منظم لشركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد وذات 

املميزات التالية :

ذات   MATRIX  : التسمية 

الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

والتدبير  التسيير   : الهدف 

السياحي.

الرأسمال : حدد في مبلغ 222.222 

حصة من   2222 إلى  درهم مقسمة 

موزعة  للواحدة  درهم   222 فئة 

كاآلتي :

 2222  : الزانيفي  سفيان  السيد 

حصة.

الحسني  حي   : اال تماعي  املقر 

شارع األندلس رقم 46 الداخلة.

السيد  طرف  من  تسير   : اإلدارة 

سفيان الزانيفي ملدة غير محددة.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 

االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

بالداخلة بتاريخ 9 فبراير ))2) تحت 
التجاري  السجل   2022/241 رقم 

.(2695

135 P

SAND FACILITIES
SARL

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وضع  تم   (2(( فبراير   4 بتاريخ 

قانون منظم لشركة ذات املسؤولية 

املحدودة وذات املميزات التالية :

التسمية : SAND FACILITIE ذات 

املسؤولية املحدودة.
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الهدف : التسيير والتدبير السياحي.

الرأسمال : حدد في مبلغ 222.222 

حصة من   2222 إلى  درهم مقسمة 

موزعة  للواحدة  درهم   222 فئة 

كاآلتي :

 522  : غطا2  مهدي  السيد 

حصة.

 522  : الزانيفي  سفيان  السيد 

حصة.

املقر اال تماعي : حي موالي رشيد 

رقم 7) الداخلة.

السيد  طرف  من  تسير   : اإلدارة 

سفيان  والسيد  غطا2  مهدي 

الزانيفي ملدة غير محددة.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 

االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

بالداخلة بتاريخ 4 فبراير ))2) تحت 

التجاري  السجل   2022/208 رقم 

.(2633

136 P

أنترفيد ماروك

73)، شارع محمد الخامس، الدار البيضاء

VIGIPROM شركة

شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد

ورأسمال 222.222 درهم

املقر الرئي�سي : الدار البيضاء، )6، 

شارع عقبة ابن نافع

السجل التجاري بالدار البيضاء رقم 

456.922

 32 بتاريخ  الوحيد  قررالشريك 

يونيو 2)2) تجديد تعيين املسير غير 

الكطيوي  عصام  السيد  املساهم، 

وذلك ملدة سنة.

تم اإليداع  القانوني بكتابة ضبط 

البيضاء  بالدار  التجارية  املحكمة 

بتاريخ 3) أغسطس 2)2) تحت رقم 

.792429
عن مو ز وبيان

137 P

أنترفيد ماروك

73)، شارع محمد الخامس، الدار البيضاء

KAIMILOA شركة

SARL

شركة محدودة املسؤولية

رأسمالها 2.222.222 درهم

مقر الشركة : الدار البيضاء، كلم 

22، الطريق الشاطئية، املنطقة 

الصناعية، عين السبع

2.ت. رقم 3)52.6

وغير  العادي  العام  الجمع  إن 

يونيو   (8 بتاريخ  املنعقد  العادي 

2)2) قد قرر استمرار الشركة رغم 

ضياع أكثر من 3/4 رأ2 املال.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  وقد 

التجارية  باملحكمة  الضبط  كتابة 

أغسطس   (3 بتاريخ  بالدار البيضاء 

2)2) تحت رقم 792426.

عن مو ز وبيان

138 P

أنترفيد ماروك

73)، شارع محمد الخامس، الدار البيضاء

DILAM RESORT 

PROMOTION -S.A.S.

شركة األسهم املبسطة

رأسمالها 322.222 درهم

مقر الشركة : الدار البيضاء، شارع 

محمد الخامس رقم 73)

2.ت. رقم 274.669

وغير  العادي  العام  الجمع  إن 

يونيو   32 بتاريخ  املنعقد  العادي 

2)2) قد قرر استمرار الشركة رغم 

ضياع أكثر من 3/4 رأ2 املال.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  وقد 

التجارية  باملحكمة  الضبط  كتابة 

أغسطس   (3 بتاريخ  بالدار البيضاء 

2)2) تحت رقم 792425.

عن مو ز وبيان
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أنترفيد ماروك

73)، شارع محمد الخامس، الدار البيضاء

DILAM HOTEL 

DEVELOPEMENT S.A.S.

شركة األسهم املبسطة

رأسمالها 92.222).) درهم

مقر الشركة : الدار البيضاء، شارع 

محمد الخامس رقم 73)

2.ت. رقم 274.397

وغير  العادي  العام  الجمع  إن 

يونيو   32 بتاريخ  املنعقد  العادي 

2)2) قد قرر استمرار الشركة رغم 

ضياع أكثر من 3/4 رأ2 املال.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  وقد 

التجارية  باملحكمة  الضبط  كتابة 

أغسطس   (3 بتاريخ  بالدار البيضاء 

2)2) تحت رقم 792427.

عن مو ز وبيان
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أنترفيد ماروك

73)، شارع محمد الخامس، الدار البيضاء

ASILAMAR

شركة محدودة املسؤولية

رأسمالها 222.222 درهم

املقر اال تماعي : الدار البيضاء، 

2222)، 73)، شارع محمد الخامس

2.ت. رقم 485.)26

وغير  العادي  العام  الجمع  إن 

يونيو   32 بتاريخ  املنعقد  العادي 

2)2) قد قرر استمرار الشركة رغم 

ضياع أكثر من 3/4 رأ2 املال.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  وقد 

التجارية  باملحكمة  الضبط  كتابة 

أغسطس   ( بتاريخ  البيضاء  بالدار 

2)2) تحت رقم 788637.

عن مو ز وبيان

140Pمكرر

مزار أوديت واستشارات

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسمالها : 6.522.442 درهم

مقرها اال تماعي : 222، شارع عبد املومن، 

الدار البيضاء

SOCIETE MAROCIANE DE 

GESTION DES FONDS DE 

GARANTIE DES DEPOTS 

BANCAIRES SGFG SA

إعالن عن اإلنجاز الفعلي لعملية 
الزيادة في الرأسمال اال تماعي 
وتحويل املقر اال تماعي للشركة

املجلس  محضر  بمقت�سى 

 ،(2(2 اإلداري بتاريخ فاتح ديسمبر 

 SOCIETE شركة  متصرفوا  قرر 

 MAROCIANE DE GESTION DES

 FONDS DE GARANTIE DES

اختصارا   DEPOTS BANCAIRES

رأسمالها  مساهمة،  شركة   ،SGFG

3.382.222 درهم، مقرها اال تماعي 

أنفا،  شارع   ،26( البيضاء،  بالدار 

الطابق السابع، مايلي :

للشركة  اال تماعي  املقر  تحويل 

إلى 6، شارع بوركون، الدار البيضاء.

اإلنجاز الفعلي لعملية الزيادة في 

الرأسمال اال تماعي لجعله ينتقل إلى 

4.373.522 درهم ؛

من   7 للفصل  املتالزم  التغيير 

النظام األسا�سي ؛

تحيين النظام األسا�سي للشركة ؛

اإلداري  املجلس  تقرير  حصر 

للجمع العام املقبل للمساهمين ؛

أ ل  من  الصالحيات  إعطاء 

القيام باإل راءات القانونية.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

ملدينة  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

فبراير   25 بتاريخ  البيضاء  الدار 

))2) تحت رقم 823223.
بمقت�سى مقتطف وبيان

مزار أوديت واستشارات

141 P
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مزار أوديت واستشارات

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسمالها : 6.522.442 درهم

مقرها اال تماعي : 222، شارع عبد املومن، 

الدار البيضاء

SOCIETE MAROCIANE DE 

GESTION DES FONDS DE 

GARANTIE DES DEPOTS 

BANCAIRES SGFG SA
إعالن عن الزيادة في الرأسمال 

اال تماعي للشركة
املجلس  محضر  بمقت�سى 

 ،(2(2 مار2   (5 بتاريخ  اإلداري 

 SOCIETE شركة  متصرفوا  قرر 

 MAROCIANE DE GESTION DES

 FONDS DE GARANTIE DES

اختصارا   DEPOTS BANCAIRES
رأسمالها  مساهمة،  شركة   ،SGFG

3.382.222 درهم، مقرها اال تماعي 

أنفا،  شارع   ،26( البيضاء،  بالدار 

الطابق السابع، مايلي :
اإلداري  املجلس  تقرير  حصر 

 32 املتعلق بالسنة املالية املتتهية في 

ديسمبر 2)2) ؛

الرأسمال  في  الزيادة  اقتراح 

اال تماعي للشركة ؛
اإلداري  املجلس  تقرير  حصر 

في  بالزيادة  املختلط  العام  للجمع 

الرأسمال اال تماعي للشركة.

أ ل  من  الصالحيات  إعطاء 

القيام باإل راءات القانونية.

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

 ،(2(2 يونيو  فاتح  بتاريخ  املختلط 

قرر مساهمو الشركة مايلي :

السنة  حسابات  على  املصادقة 

املالية املنتهية في 32 ديسمبر 2)2).

اال تماعي  الرأسمال  في  الزيادة 

درهم   993.522 بقيمة  للشركة 

درهم   4.373.522 إلى  ينتقل  لجعله 

مخصص لخمسة مساهمين.

من   7 للفصل  املتالزم  التغيير 

النظام األسا�سي.

ا ل  من  الصالحيات  إعطاء 

القيام باإل راءات القانونية.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
ملدينة  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
الدار البيضاء بتاريخ 25 فبراير ))2) 

تحت رقم 957)82.
بمقت�سى مقتطف وبيان
مزار أوديت واستشارات

142 P

BATBAY
 SARL AU CAPITAL DE 100.000

DIRHAMS
 SIEGE SOCIAL : IMM 30 APPT

 8 RUE MOULAY AHMED
LOUKILI HASSAN RABAT

RC : 138175
العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
ديسمبر   (2 بتاريخ  املنعقد  العادي 
ذات  الشركة  بمقر  املنعقد   (2(2
 BATBAY املسؤولية املحدودة املسماة
الكائن مقرها : إقامة 32 شقة 8 شارع 
الرباط  لوكيلي حسان  موالي أحمد 

والذي صادق باإل ماع على مايلي :
- االنحالل املسبق للشركة.

الحصاني  ياسين  السيد  تعيين 
املصفي للشركة.

كمقر  الشركة  مقر  تحديد 
للتصفية.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
تحت   (2(( فبراير   7 بالرباط بتاريخ 

رقم 2923)2.
143 P

CENTRE D’AFFAIRE ADISTANCE CENTER
 SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE A

ASSOCIE UNIQUE
AU CAPITAL DE 222.222 DHS

 SIEGE SOCIAL: 23 avenue anoual imm fleury
11 bureau n° 4 Kenitra

Fix : 0537360259

TECSITECH
SARL AU

تغييرات مختلفة
الجمع  مداوالت  إثر  على 
بتاريخ املنعقد  االستثنائي   العام 
مساهموا  قرر   ،(2(( يناير   (6  
 TECSITECH SARL AU شركة 

التغييرات التالية :

 ،(3  : من  اال تماعي  املقر  تغيير 

22 مكت8  شارع أنوال عمارة فلوري 
 ( 4 ميموزة القنيطرة إلى عمارة  رقم 
مكت8 رقم 2 زنقة ابوتمام القنيطرة.

تغيير القوانين األساسية للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   24 بالقنيطرة  االبتدائية 

))2) تحت رقم 92393.

144 P

CABINET OFISCONSEIL

 IMM EL KEBIBAT ( EME ETAGE ANGLE

RUE

 EL HIND ET AVENUE EL KIBIBAT BUREAU

N° 9 RABAT

BROTHS MARK HAS
تأسيس

بالرباط  عرفي  عقد  بمقت�سى 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة بشريك وحيد والتي تحمل 

الخصائص التالية :

 BROTHS MARK  : التسمية 

.HAS

.SARL AU : الصفة القانونية

الهدف اال تماعي : مقاول اإلدارة 

التجارية أو الصناعية.

بيع منتو ات هياكل السيارة.

االستيراد والتصدير.
رأسمال الشركة : 222.222 درهم 

مقسم إلى 2222 حصة من فئة 222 

الواحدة موزعة على  للحصة  درهم 

الشكل التالي :

السيد عادل صديق 2222 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل التجاري.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

32 ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

أكدال  الرباط   : اال تماعي  املقر 
 ( طابق   22 عمارة  عوا  زنقة ضاية 

الشقة 5.

املسير : السيد عادل صديق.

السجل التجاري : 5)2579.

145 P

CABINET OFISCONSEIL

 IMM EL KEBIBAT ( EME ETAGE ANGLE

RUE

 EL HIND ET AVENUE EL KIBIBAT BUREAU

N° 9 RABAT

STEP -UP CONSULTING
SARL AU
تأسيس

بالرباط  عرفي  عقد  بمقت�سى 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 
املحدودة بشريك وحيد والتي تحمل 

الخصائص التالية :
 STEP -UP  : التسمية 

.CONSULTING
.SARL AU : الصفة القانونية

الهدف اال تماعي : تسيير اإلداري
تكوين مستمر

منظم املهر انات الفنية.
رأسمال الشركة : 222.222 درهم 
فئة  من  حصة   2222 إلى  مقسمة 
درهم للحصة الواحدة موزعة   222

على الشكل التالي :
أندل�سي  بنجلون  سعد  السيد 

2222 حصة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل التجاري.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
32 ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
أكدال  الرباط   : اال تماعي  املقر 
 ( طابق   22 عمارة  عوا  زنقة ضاية 

الشقة 5.
بنجلون  سعد  السيد   : املسير 

أندل�سي.
السجل التجاري : 3)2579.

146 P

YASNOU BAT
SARL

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

تقرر  الشركاء  قرار  بمو 8 
مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 
محدودة وتبعا لذلك فإنها تتكون من 
السيد بريول العلوي موالي عبد هللا 
الجدين  نور  احالن  حبي8  والسيد 

والسيد بطيط نور الدين.
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البناء  أعمال   : الشركة  نشاط 
وأعمال مختلفة.

بيع وشراء مواد ومعدات البناء.
زنقة  مكرر   ،2(  : الشركة  مقر 

لبنان رقم 3 حي املحيط.
 YASNOU BAT  : تسمية الشركة 

.SARL
املدة : 99 سنة ابتداء من تاريخ 

إحداثها الفعلي.
 522.222 في  حدد   : املال  رأ2 
حصة   5222 على  مقسم  درهما 

بقيمة 222 درهم للواحدة.
حبي8  السيد   : التوقيع  التسيير 
احالن نور الدين والسيد بطيط نور 

الدين تسيير مزدوج.
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 
فبراير   25 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

))2) تحت رقم 257885.
وهذا مقتطف وبيان

147 P

MAG FRUITS
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة
بتاريخ الشركاء  قرار   بمو 8 
تقرر تأسيس شركة   (2(( فبراير   7
محدودة املسؤولية وتبعا لذلك فإنها 
بلحساني  فيصل  السيد  من  تتكون 
تتميز  بولحف  الصغير  والسيد 

بالخصائص التالية :
 MAG FRUITS  : تسمية الشركة 

.SARL
مقاول في إدارة   : نشاط الشركة 
االستغالل الزراعي ومعالجة املنتجات 

الزراعية.
تربية املوا�سي.

استيراد وتصدير.
 32 رقم  إقامة   : الشركة  مقر 
احمد  موالي  زنقة   8 رقم  الشقة 

الوكيلي حسان الرباط.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

إحداثها الفعلي.
 222.222 في  حدد   : املال  رأ2 
حصة   2222 على  مقسمة  درهما 

بقيمة 222 درهم للواحدة.

أحمد  السيد   : والتوقيع  التسيير 

قدوري.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

فبراير   25 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

))2) تحت رقم 257887.
وهذا بمثابة مقتطف وبيان
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ديوان األستاذة غزالن عزيز

موثقة

89، شارع ستاندهال الطابق الثاني رقم 4 فال 

فلوري املعاريف، الدار البيضاء

الهاتف : )62)5)))25

شركة مورالوك
رأسمالها 6.222.222 درهم

املقر اال تماعي : برشيد دوار ركراكة 

والد رحال وال حريز الجماعة القروية 

 اكمة

السجل التجاري : 22892

تفويت الحصص اال تماعية
بمقت�سى املحضر الرسمي للجمع 

العام، املحرر بتاريخ 24 يناير ))2)، 

من طرف األستاذة غزالن عزيز قرر 

الشريك الوحيد مايلي :

فوت السيد محمد املتاقي 62.222 

السيد  لفائدة  ا تماعية  حصة 

بوشعي8 شيوب.

تعديل الفصل 7 و 34 من القانون 

األسا�سي للشركة.

الشركة  مال  رأ2  حدد  وقد 

إلى  مقسمة  درهم   6.222.222 في 

62.222 حصة من فئة 222 درهم تم 

توزيعها على الشريك الوحيد :

السيد بوشعي8 شيوب : 62.222 

حصة.

استقالة السيد محمد املتاقي من 

مهامه كمسير وحيد للشركة.

شيوب  بوشعي8  السيد  تعيين 

غير  ملدة  لشركة  وحيد  كمسير 

محدودة.

الجديد  األسا�سي  القانون  تبني 

لشريك  املسؤولية  محدودة  لشركة 

وحيد.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم  وقد 

الضبط باملحكمة االبتدائية ببرشيد 

يوم 25 فبراير ))2) تحت رقم 257.
مستخلص للنشر

149 P

ديوان األستاذ لحسن منقوش، موثق بالرباط

شارع عمر ابن الخطاب، عمارة 22، شقة رقم 

6، أكدال الرباط

الهاتف : 7273)2537277

 AIM IMMO شركة
ش.ذ.م.م.

رأسمالها : 222.222 درهم

مقرها اال تماعي : بالرباط حسان، 

زنقة موالي أحمد لوكيلي، عمارة 

32، شقة 8

تأسيس
في مؤرخ  عرفي  عقد   بمو 8 

شركة  تأسيس  تم   (2(( يناير   32

مميزاتها  محدودة  مسؤولية  ذات 

كالتالي :

التسمية : AIM IMMO ش.ذ.م.م.

اإلنعاش   : اال تماعي  الغرض 

العقاري.

حسان  الرباط،   : املقر اال تماعي 

زنقة موالي أحمد لوكيلي، عمارة 32، 

شقة 8.

مدة الشركة : تم تحديدها في 99 

سنة.

مبلغ  في  حدد   : الشركة  رأسمال 

222.222 درهم.

التسيير : تم تعيين كل من السيد 

ابراهيم ادري�سي توزاني ولعالي والسيد 

ملدة  للشركة  كمسيران  ونزار  مهدي 

غير محدودة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (2(( فبراير   25 بتاريخ  التجارية 

تحت رقم 272))2.

التجاري  بالسجل  التقييد  وتم 

تحت رقم : 257895.
مقتطف وبيان

األستاذ لحسن منقوش، موثق بالرباط
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ديوان األستاذ لحسن منقوش، موثق بالرباط
شارع عمر ابن الخطاب، عمارة 22، شقة رقم 

6، أكدال الرباط
الهاتف : 7273)2537277

 AQUITY MOROCCO شركة
ش.ذ.م.م.ش.و.

رأسمالها : 222.222 درهم
مقرها اال تماعي : بالرباط حسان، 
زنقة موالي أحمد لوكيلي، عمارة 

32، شقة 8
تأسيس

في مؤرخ  عرفي  عقد   بمو 8 
شركة  تأسيس  تم   (2(( يناير   32
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد، مميزاتها كالتالي :
 AQUITY MOROCCO : التسمية

ش.ذ.م.م.(ش.و.)
النشاط   : اال تماعي  الغرض 

البصري والنظارات.
حسان  الرباط،   : املقر اال تماعي 
زنقة موالي أحمد لوكيلي، عمارة 32، 

شقة 8.
مدة الشركة : تم تحديدها في 99 

سنة.
مبلغ  في  حدد   : الشركة  رأسمال 

222.222 درهم.
التسيير : تم تعيين السيدة خولة 
غير  ملدة  للشركة  كمسيرة  خلوق 

محدودة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (2(( فبراير   25 بتاريخ  التجارية 

تحت رقم )27))2.
التجاري  بالسجل  التقييد  وتم 

تحت رقم : 257897.
مقتطف وبيان

األستاذ لحسن منقوش، موثق بالرباط
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SOCIETE SADIRRIG
SARL
تأسيس

مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم   ،(2(( يناير   22 بميدلت بتاريخ 
وضع القانون األسا�سي للشركة ذات 
املميزات  ذات  املحدودة،  املسؤولية 

التالية :
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 SOCIETE SADIRRIG  : التسمية 

.SARL

الهدف : أشغال مختلفة أو البناء 

نيكو2 دراسة وتركي8 نظام الري.
استغرغور  حي   : اال تماعي  املقر 

تونفيت ميدلت.

يوم  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

في  ماعدا  للشركة  النهائي  التأسيس 

حالة الفسخ املسبق أو التمديد.
 222.222  : الشركة  مال  رأ2 

2222 حصة من  درهم مقسم على 

الواحدة،  للحصة  درهم   222 فئة 

اكتتبت كالتالي : 522 حصة للسيد 

للسيد  حصة   522 و  سادي  مال 

سادي مصطفى.

الشركة  تسيير  يتولى   : التسيير 

كل من السيد سادي  مال والسيد 

سادي مصطفى ملدة غير محددة.

السنة اال تماعية : تبتدئ في فاتح 

كل  من  ديسمبر   32 في  وتنتهي  يناير 

سنة.

بمصلحة  القانوني  اإليداع  تم 

املحكمة  لدى  الضبط  كتابة 

يناير   (4 بتاريخ  بميدلت  االبتدائية 

رقم   (2((/(6 رقم  تحت   (2((

السجل التجاري : 3259.
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 STE TEM GLOBAL

INDUSTRY
SARL AU

RC N° : 1811

تفويت حصص ا تماعية
تغيير الشكل القانوني للشركة

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

يناير   3 بتاريخ  املنعقد  االستثنائي 

بتاريخ بميدلت  واملسجل   (2(( 

 23 يناير ))2) تقرر ما يلي :

ا تماعية  حصة   332 تفويت 

222 درهم للحصة الواحدة  من فئة 

من طرف السيد ايت الحاج محمد 

لفائدة السيد فضيلي محمد ليصبح 
رأسمال الشركة كالتالي :

حصة ا تماعية من فئة   2222
222 درهم للحصة الواحدة اكتتبت 

للسيد فضيلي محمد.
للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 
الوحيدة  من شركة ذات املسؤولية 
الوحيدة  املسؤولية  ذات  شركة  إلى 

بشريك وحيد.
بمصلحة  القانوني  اإليداع  تم 
املحكمة  لدى  الضبط  كتابة 
فبراير   4 بتاريخ  بميدلت  االبتدائية 

))2) تحت رقم 2022/30.
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STE NTS PRO
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة مع 
مساهم واحد

مقرها اال تماعي : 48، الشقة 2 
شارع فال أولد عمير أكدال الرباط

تأسيس
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
))2) بالرباط، تم تأسيس  4) يناير 

شركة تحمل الخصائص التالية :
 STE NTS PRO  : التسمية 

ش.م.م.م.و.
أو  أعمال   : اال تماعي  الهدف 

إنشاءات متنوعة (مقاول)، تا ر.
درهم   222.222  : املال  رأ2 
مقسمة إلى 2222 حصة ا تماعية 
موزعة  للحصة  درهم   222 بقيمة 

كالتالي :
بقيمة  ا تماعية  حصة   2222
السيدة  بحوزة  للحصة  درهم   222

الجريري سميرة.
املدة : 99 سنة ابتداء من تاريخ 

التقيد بالسجل التجاري.
 2 الشقة   ،48  : اال تماعي  املقر 

شارع فال أولد عمير أكدال الرباط.
التسيير : تعيين السيدة الجريري 

سميرة مسيرة ملدة غير محدودة.
الضبط  بكتابة  اإليداع  تم  لقد 
باملحكمة التجارية بالرباط تحت رقم 
237))2 بتاريخ 24 فبراير ))2) رقم 

التقيد بالسجل التجاري 257865.
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STE AGROMALL

SARL AU

رقم السجل التجاري 97)257

تكوين شركة محدودة املسؤولية 
ذات الشريك الوحيد

بالرباط  مؤرخ  محضر  بمقت�سى 

وضع  تم   (2(( ديسمبر   (8 بتاريخ 

القوانين األساسية لشركة محدودة 

املسؤولية ذات الشريك الوحيد ذات 

املميزات التالية :

الهدف : بيع أغذية زراعية.

أغذية أخرى رزاعية.

32، شقة رقم  عمارة رقم   : املقر 

موالي شارع موالي أحمد الوكيلي   8

حسان الرباط.

حددد رأ2 املال بما   : رأ2 املال 

قدره 222.222 درهم.

غير  ملدة  الشركة  تدار   : التسيير 

محدودة من طرف : علي بوحيا.

بكتاب  تم   : القانوني  لإليداع 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 

 : رقم  تحت   (2(( يناير   (4 بتاريخ 

.2(25((
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AMSE

شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمالها 222.222.) درهم

مقرها اال تماعي : 49 زنقة االدارسة 

حسان الرباط

الرقم الضريبي 3379682

السجل التجاري رقم 78829

فسخ الشركة
الجمع  في  الشركاء  قرر   : أوال 

العام املنعقد بتاريخ 32 يوليو 2)2) 

االنتهاء من فسخ الشركة.

القانوني  اإليداع  تم   : ثانيا 

بتاريخ بالرباط  التجارية   باملحكمة 

24 فبراير ))2) تحت رقم )28))2.
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EATHAI
SARL

سجل تجاري 7455)2 الرباط
وفاة أحد الشركاء

هبة حصص بين الورثة
بتاريخ 22 أغسطس 2)2) انعقد 
لشركة  عادي  الغير  العام  الجمع 
محدودة  شركة   EATHAI SARL
درهما   22.222 رأسمالها  املسؤولية 
متجر   2( عمارة  اال تماعي  مقرها 
2، زاوية شارع األبطال وزنقة واد زيز 
أكدال الرباط، حيث تمت املصادقة 

على :
محمد  السيد  وفاة  عن  إعالن 

حمي وتعيين الورثة الشرعيين.
هبة  عقود  على  املصادقة 
لفائدة محمد  الورثة  الحصص من 

علي حمي.
للشركة  األسا�سي  النظام  تحيين 

واملصادقة عليه.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   25 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

))2) تحت رقم 262))2.
157 P

FORSSA 4 YOUPRIVE
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 
بشريك واحد

رأ2 املال : 222.222 درهم
تجزئة رقم 239) الشقة رقم 2 
الطابق السفلي قصبة مهدية، 

القنيطرة
تصريح بالتأسيس

 (5 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
 (5 بتاريخ  واملسجل   (2(( يناير 
يناير ))2) تم تأسيس شركة تحمل 

الخصائص التالية :
 FORSSA 4  : التسمية 

.YOUPRIVE SARL AU
اإلدارية  االستشارات   : الهدف 

التكوين والتعليم املستمر.
املقر اال تماعي : تجزئة رقم 239) 
الشقة رقم 2 الطابق السفلي قصبة 

مهدية القنيطرة.
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مبلغ  في  : حدد  الشركة  رأسمال 

222.222 درهم.

بوزيد  مريم  السيدة   : التسيير 

.AD 243107 بطاقتها الوطنية رقم

مدة الشركة : 99 سنة.

السجل التجاري : لقد تم اإليداع 

باملحكمة  الضبط  بكتابة  القانوني 

االبتدائية بالقنيطرة يوم 22 فبراير 

التجاري  بالسجل  والتسجيل   (2((

رقم 3))64.
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STE SABIRA INCENDIE

SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك واحد

رأ2 املال 222.222 درهم

حي  وهرة رقم 942 سيدي قاسم

تصريح بالتأسيس
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

بتاريخ واملسجل   (2(( يناير   22 

شركة  تأسيس  تم   (2(( يناير   22

تحمل الخصائص التالية :

 STE SABIRA  : التسمية 

.INCENDIE SARL AU

الحريق  طفايات  بيع   : الهدف 

بالتقسيط وأشغال مختلفة.

املقر اال تماعي : حي  وهرة رقم 

942 سيدي قاسم.

مبلغ  في  : حدد  الشركة  رأسمال 

222.222 درهم.

صابر  أمينة  السيدة   : التسيير 

.GK 58738 بطاقتها الوطنية رقم

مدة الشركة : 99 سنة.

السجل التجاري : لقد تم اإليداع 

باملحكمة  الضبط  بكتابة  القانوني 

االبتدائية بسيدي قاسم تحت رقم 

36 بتاريخ 22 فبراير ))2) والتسجيل 

بالسجل التجاري رقم 9279).

159 P

STE SOBAZY
 AU CAPITAL DE 100.000

DIRHAMS
N° 207 RUE MAULAU YOUSSEF

SIDI KACEM
السجل التجاري رقم 7)59)

انحالل مبكر للشركة
عبد  السيد  من  بقرار   ميع 
الوطنية  بطاقته  برنيات  الديم 
والشريك  املسير   GK (9263 رقم 
الحصص  لجميع  واملالك  الوحيد 
تم  للشركة  القانوني  اإلطار  داخل 
تدوين محضر موقع يوم 25 ديسمبر 
ديسمبر   27 يوم  واملسجل   (2(2
مبكر  انحالل  مضمونة   (2(2
للشركة وإيقاف النشاط املنهي باملقر 
زنقة   (27 ب  الكائن  ر  اال تماعي 

موالي يوسف سيدي قاسم.
بكتابة  تم  القانوني  اإليداع 
الضبط باملحكمة االبتدائية بسيدي 
قاسم يوم 5 يناير ))2) تحت رقم 9.
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SAN BETON
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
بتاريخ العرفي  للعقد   تبعا 
تم وضع قوانين   (226 ديسمبر   (9

الشركة ذات املميزات التالية :
.SAN BETON : التسمية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
املسؤولية املحدودة.

البلوكات  أنتاج   : املوضوع 
املواد  و ميع  والورافد  واألرصفة 

الخرسانية األخرى.
والهندسة  العامة،  البناء  أعمال 
وتجهيز  والتطوير،  والحفر  املدنية، 

اآلبار.
والصرف  العامة،  الحفر  أعمال 
الصحي، والطرق والشبكات املختلفة 
والكهرباء  املياه،  وإمدادات  والطرق 
وأعمال  والسباكة  والطالء  والهاتف 

نجارة الخش8 واألملنيوم.
املمتلكات  وتطوير  التقسيم 
وتطوير وتجهيز التقسيمات الفرعية.

وتسويق  واستيراد  وبيع  شراء 
معدات ومواد البناء ومعدات الحفر 
واملعدات الكهربائية ومواد ومعدات 
وأنواع  املائي  والعزل  الفسيفساء 

مختلفة من البالط.
تأ ير املعدات و ميع أنواع اآلالت 
املناولة  ومعدات  والرافعات وكالرك 
واألشغال  البناء  بمجال  املتعلقة 

العامة.
لجميع  والدولي  املحلي  النقل 

البضائع ... الخ.
املقر الرئي�سي : 2.5 طريق السمارة 

ص.ب : 62 العيون.
الرأسمال : حدد في مبلغ 222.222 
حصة من   2222 إلى  درهم مقسمة 

فئة 222 درهم موزعة كالتالي :
محمد ملين سنود : 552 حصة.
عبد العزيز سنود : 252 حصة.

ابراهيم سنود : 252 حصة.
ملياء سنود : 252 حصة.

محمد  طرف  من  تسير   : اإلدارة 
ملين سنود.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون 
رقم  تحت   (227 يناير   32 بتاريخ 
بالسجل  تسجيلها  وتم   2017/172
رقم  التحليل  الرقم  تحت  التجاري 

.(2659
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AGRIMEDIA
SARL AU

مجموعة التقدم GH2 17 الطابق 
الثاني سيدي البرنو�سي الدار 

البيضاء
تغيير وتحويل املقر اال تماعي 

للشركة
بمقت�سى محضر  لسات الجمع 
اال تماعي  املقر  ونقل  لتغيير  العام 
 (2(2 يوليو   27 بتاريخ  واملسجل 

حيث تم مايلي :
تغيير املقر اال تماعي للشركة من 
الطابق   27  GH( التقدم  مجموعة 
الثاني سيدي البرنو�سي الدار البيضاء 
 5 الشقة   2 عمارة  أحمد  إقامة  إلى 

قطاع 22 حي الرياض الرباط.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  وقد 
البيضاء  الدار  التجارية  املحكمة 

بالسجل التحليلي 422395.
السجل التجاري 422395.

162 P

MARIE EDMOND INVEST
SARL AU

بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
شركة  تأسيس  تم   (2(( يوليو   (
ذات املسؤولية املحدودة والتي تحمل 

الخصائص التالية :
 MARIE EDMOND  : التسمية 

.INVEST
.SARL AU : الصفة القانونية

مواد  بيع   : اال تماعي  الهدف 
التجميل، استيراد وتصدير.

رأسمال الشركة : 222.222 درهم 
فئة  من  حصة   2222 إلى  مقسمة 

222 درهم للحصة الواحدة.
 2222 كابا  صاره  مريم  السيد 

حصة.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التأسيس النهائي.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

32 ديسمبر من كل سنة.
شارع   422  : اال تماعي  املقر 
 ،5 رقم  الشقة  الثاني،  الحسن 

الرباط.
التسيير : السيدة مريم صاره كابا.

التجاري ب  بالسجل  التقييد  تم 
باملحكمة التجارية   (2(( فبراير   25

بالرباط.
السجل التجاري رقم 257893.

163 P

 CARGOTEC ADVANCED
MOROCCO

تأسيس شركة محدودة املسؤولية 
لشريك واحد

التكوين : شركة محدودة املسؤولية 
لشريك واحد، تم تكوينها بمو 8 عقد 
مودع   (2(( يناير   4 عرفي مؤرخ في 
التجارية  باملحكمة  الضبط  بكتابة 
 (2(( يناير   (5 في  البيضاء   بالدار 
عن طريق املركز الجهوي لالستثمار 

بالدار البيضاء.
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 CARGOTEC  : التسمية 

.ADVANCED MOROCCO

 Cargotec  : الوحيد  الشريك 

 Advanced Netherlands B.V

ويقع  شركة تخضع لقوانين هولندا، 

 AP3072، مكتبها املسجل في روتردام

(هولندا)   Wilhelminikade 901

تحت  التجاري  السجل  في  ومسجلة 

.CCI8425((57 رقم

التقدمات النقدية : 222.222 درهم 

تم  وقد  الوحيد  الشريك  قبل  من 

تحرير املبلغ بالكامل.

رأسمال الشركة : 222.222 درهم 

والقيمة  حصة   2222 على  مقسم 

االسمية لكل حصة 222 درهم.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التسجيل في السجل التجاري ما عدا 

حل قبل األوان أو امتداد.

البيضاء  الدار   : الشركة  مقر 

الطابق  واشنطن،  زنقة   22-(2262

الساد2 األر�سي، شقة رقم 4.

يهدف الغرض األسا�سي   : الغرض 

غير  أو  مباشرة  بكيفية  الشركة، 

سواء  بالخارج،  أو  باملغرب  مباشرة 

لحسابها أو لحساب االغيار إلى تطوير 

البيع  بعد  ما  والتأ ير وخدمة  البيع 

للمنتجات الجديدة واملستعملة التي 

وكذلك  املجموعة،  شركات  تصنعها 

 ميع املنتجات املصنعة من قبل أي 

مورد وتحمل بشكل عام على املوانئ 

أو معدات املناولة الصناعية، معدات 

النقل وتجديد املنتجات واملعدات.

السيد صجلتهي   : املسيرة  اإلدارة 

 Sajalahti Kai Marjus 2كاي ماركو

فلندي الجنسية.

الشركة  تقييد  تم   : التقييد 

في  بالسجل التجاري بالدار البيضاء 

بالسجل  وتقييدها   (2(( يناير   (5

التحليلي تحت رقم 9723)5.
املسير
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LIPIPITE
تأسيس شركة محدودة املسؤولية 

لشريك واحد
التكوين : شركة محدودة املسؤولية 
بمو 8  تكوينها  تم  واحد،  لشريك 
 (2(( يناير   22 عقد عرفي مؤرخ في 
باملحكمة  الضبط  بكتابة  مودع 
 (2(( فبراير   ( في   التجارية بمراكش 
لالستثمار  الجهوي  املركز  طريق  عن 

بمراكش.
.LIPIPITE : التسمية

 SCI PALM  : الوحيد  الشريك 
القانون  بمو 8  عقارية  شركة 
في  املسجل  مكتبها  ويقع  الفرن�سي، 
شارع   ،34 رقم   ،75227 باريس 
التجارة  في سجل  مسجل  بوسكيه، 
رقم  تحت  باريس،  في  والشركات 
السيد  مديرها  يمثلها   897648284

 ان كريستوف كردلهي.
التقدمات النقدية : 32.222 درهم 
تم  وقد  الوحيد  الشريك  قبل  من 

تحرير املبلغ بالكامل.
درهم   32.222  : رأسمال الشركة 
والقيمة  حصة   322 على  مقسم 

االسمية لكل حصة 222 درهم.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التسجيل في السجل التجاري ما عدا 

حل قبل األوان أو امتداد.
شارع  مراكش،   : الشركة  مقر 
مسلم، تجزئة بوكار، الطابق الثالث، 

شقة 24، باب دكالة.
: يهدف الغرض األسا�سي  الغرض 
غير  أو  مباشرة  بكيفية  الشركة، 
لحساب  أو  لحسابها  سواء  مباشرة، 

االغيار إلى :
والتشغيل  والبناء  االستمالك 
وتوفير  واملفروش  الفارغ  والتأ ير 

 ميع العقارات ؛
مواد  واستيراد  ميع  شراء 

الديكور ومواد البناء ؛
واإلنتاج  واإلبداع  التصميم 
والترويج واملهمات االستشارية لجميع 
األنشطة ذات الصلة املتعلقة بهدف 

الشركة.

السيد  ان   : املسيرة  اإلدارة 
 Jean-Christophe كريستوف كردلهي

.KERDELHUE
الشركة  تقييد  تم   : التقييد 
في  بالسجل التجاري بالدار البيضاء 
بالسجل  وتقييدها   (2(( فبراير   (

التحليلي تحت رقم 423))2.
املسير 
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 APTIV CONNECTION
SYSTEMS MOROCCO

SAS
السجل التجاري بطنجة رقم 895)8

تعيين مدير عام للشركة
قرارات  محضر  بمو 8   -  I
 (2(2 أكتوبر   (2 بتاريخ  الشركاء 
 APTIV CONNECTION لشركة 
شركة   SYSTEMS MOROCCO
مساهمة مبسطة، رأسمالها 55.222 
تجزئة  بطنجة،  ومقرها  أورو، 
طنجة  الحرة  املنطقة   ،272 رقم 
اوطوموتيف سيتي،  ماعة  وامع، 
تعيين  تقرر  أنجرة،  فحص  إقليم 
 Eoin ميلداوني  بول  ايوان  السيد 
إيرلندي   Paul MULDOWNEY

الجنسية، كمدير عام للشركة.  
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  II
بطنجة  التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت   (2(( فبراير   24 بتاريخ 

.(52943
الرئيس
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SERTEGO MAROC
SA

2.ت طنجة رقم 62372
استمرارية الشركة

وتغيير في مجلس اإلدارة
بمو 8 محضر الجمع العام   -  I
ديسمبر   27 ب  املنعقد  االستثنائي 
 SERTEGO MAROC 2)2) للشركة
رأسمالها  املساهمة،  شركة   SA
التجاري  ومقرها  درهم،   322.222
التازي،  محمد  شارع   32 بطنجة، 

92.222 مارشان، تقرر ما يلي :

استمرارية الشركة حس8 مقتضيات 

الفصل 357 من قانون 27.95.

اإلقرار باستقالة السيد ستيفان 

مجلس  كعضو  واليته  من  بارث 

اإلدارة.

املستقيم  عائشة  السيدة  تعيين 

مجلس  كعضوة  الجنسية  املغربين 

اإلدارة.  

القانوني  اإليداع  إنجاز  تم   -  II

التجارية  باملحكمة  الضبط  بكتابة 

بطنجة في 24 فبراير ))2) تحت رقم 

.(42944
الرئيس
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SERTEGO MAROC

SA

2.ت طنجة رقم 62372

الزيادة في رأسمال الشركة باملقاصة 
مع الديون

تخفيض رأ2 املال معلل بالخسائر
بمو 8 محضر الجمع العام   -  I

سبتمبر   32 ب  املنعقد  االستثنائي 

 SERTEGO MAROC 2)2) للشركة

رأسمالها  املساهمة،  شركة   SA

التجاري  ومقرها  درهم،   322.222

التازي،  محمد  شارع   32 بطنجة، 

92.222 مارشان، تقرر ما يلي :

الزيادة في رأسمال الشركة لرفعه 

مع  باملقاصة  درهم   2.(82.222 إلى 

ديون على الشركة.

إلى  املال  رأ2  من  التخفيض 

722.222 درهم، معلال بالخسائر.

اعتماد قانون أسا�سي  ديد.

القانوني  اإليداع  إنجاز  تم   -  II

التجارية  باملحكمة  الضبط  بكتابة 

بطنجة في 24 فبراير ))2) تحت رقم 

.(42945
الرئيس

168 P



عدد 5725 - 8) ر 8 2443 )) مار2 ))2))الجريدة الرسمية   3606

 BOMBARDIER TRANSPORT
MAROC

SAS
2.ت الدار البيضاء رقم 42275)

تغيير الرئيس
I - حس8 محضر قرارات الشركاء 
قام   ،(2(( نوفمبر   9 ب  املؤرخ 
املبسطة  املساهمة  شركة  شركاء 
 BOMBARDIER TRANSPORT
اال تماعي  مقرها  الكائن   MAROC
توين سنتر،   (2.222 بالدار البيضاء 
البرج الغربي، الطابق الساد2 عشر، 
واملسيرة،  الزرقطوني  شارعي  زاوية 

بأخذ القرارات التالية :
تسجيل استقالة توفيق بوسعيد 
مهامه  من   Taoufiq BOUSSAID

كرئيس للشركة.
الغالمي  الدين  تعيين السيد نور 
كرئيس   Noureddine RHALMI

 ديد للشركة.  
القانوني  اإليداع  إنجاز  تم   -  II
التجارية  باملحكمة  الضبط  بكتابة 
 (2(( فبراير   25 في  البيضاء  بالدار 

تحت رقم 652)82.
الرئيس
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 TIM TOURS
EVENEMENTIELS

SARL
AU CAPITAL DE 400.000 DHS
 Siège social : 4 Rue Moulay
Slimane Studio N°1- Rabat

RC RABAT N° 130213
IF 2520868

ICE 002048297000046
تفويت حصص

زيادة في رأسمال الشركة
تعيين مسير  ديد للشركة
وتغيير النشاط التجاري

بتاريخ 3 يناير ))2) انعقد الجمع 
 TIM لشركة  العادي  الغير  العام 
 TOURS EVENEMENTIELS SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الواحد، رأسمالها 222.222 
زنقة   ،4 اال تماعي  مقرها  درهما، 
موالي سليمان، ستوديو 2، الرباط.

حيث تمت املصادقة على :
مملوكة  حصة   522 تفويت 
مغربي  زاهر،  حاجي  للسيد  واد 
الوطنية  للبطاقة  حامل  الجنسية، 
حاتم  السيد  لفائدة   A77674 رقم 
حاجي زاهر، مغربي الجنسية، حامل 

.AA66362 للبطاقة الوطنية رقم
للشركة  القانونية  الصيغة  تغيير 
من شركة املسؤولية املحدودة ذات 
الشريك الواحد إلى شركة املسؤولية 

املحدودة.
من  الشركة  رأسمال  في  زيادة 
درهم   422.222 درهم إلى   222.222
سهم بقيمة   3222 من خالل إنشاء 
222 درهم لكل سهم وذلك بمساهمة 

نقدية 322.222 درهم.
للشركة  التجاري  النشاط  تغيير 
إلى  واملناسبات  الحفالت  منظم  من 

وكالة األسفار.
زاهر  حاجي  حاتم  السيد  تعيين 

كمسير مشترك  ديد.
تغيير البنود 3، 6، 7، 23، 26 من 

القانون األسا�سي.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (2(( فبراير   8 التجارية بالرباط في 

تحت رقم 225))2.
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THIMAR CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة 

الشريك الواحد
رأسمالها : 22.222 درهم

املقر اال تماعي : 73، زنقة  عفر 
الصديق، أكدال، الرباط

السجل التجاري رقم : 33)82
الواحد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
2)2)، تم  26 ديسمبر  املؤرخ بتاريخ 

ما يلي :
تصفية  حسابات  على  املصادقة 

الشركة ؛
املصفي  تقرير  على  املصادقة 

للشركة ؛
إقفال عمليات تصفية الشركة.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 
بتاريخ  بالرباط  التجارية   املحكمة 

7 فبراير ))2) تحت رقم 2882)2.
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ISSAL XPRESS
SARL AU

 شركة محدودة املسؤولية 

ذات شريك واحد

بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

حررت  بالرباط،   (2(( يناير   (5

املسؤولية  محدودة  شركة  قوانين 

ذات شريك واحد خصائصها كالتالي :

.ISSAL XPRESS : 2 - االسم

) - الهدف : نقل البضائع (األمتعة 

اإلرساليات املحلية  غير املصحوبة)، 

والدولية، االستيراد والتصدير.

زنقة   24  : اال تماعي  املقر   -  3

حسان،   ،2 رقم  الشقة  املحمدية، 

الرباط.

4 - املدة : 99 سنة ابتداء من تاريخ 

التأسيس النهائي.

حدد   : اال تماعي  الرأسمال   -  5

مقسمة  درهم   222.222 مبلغ  في 

درهم   222 2222 حصة من فئة  إلى 

للواحدة ودفعت بالكامل.

6 - التسيير : يقوم بتسيير الشركة 

السيد املهدي البراكي.

7 - السنة املالية : تبتدئ من فاتح 

كل  من  ديسمبر   32 في  وتنتهي  يناير 

سنة، ما عدا السنة املالية األولى التي 

إلى غاية  التأسيس  تاريخ  تبتدئ من 

32 ديسمبر.

تم اإليداع   : اإليداع القانوني   -  8

باملحكمة  الضبط  بكتابة  القانوني 

التجارية بالرباط بتاريخ 25 فبراير 2)2) 

تحت الرقم 247))2.
للخالصة والتذكير
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MICRO BEL
SARL AU

بمقت�سى  مع عام استثنائي حرر 

في الرباط 7 فبراير ))2) قرر الشريك 

الواحد للشركة MICRO BEL ما يلي :

تغيير النشاط الذي أصبح كالتالي :

الشرب  بمياه  املتعلقة  األشغال 

والكهرباء ؛

وبيع  ميع املواد،  (شراء  التجارة 
وشراء وبيع أ هرة الكمبوتر واملعدات 

املكتبية وما إلى ذلك) ؛
أعمال متنوعة.

تحويل املقر اال تماعي : 
 5/3 زيتون   7 رقم  محل  من 
دوره  زنقة  إلى  الرباط  النهضة،   حي 

رقم 88، حي سيدي فاتح، الرباط.
القانون  من  و4   3 املادة  تعديل 

األسا�سي للشركة.
تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط 
باملحكمة التجارية الرباط تحت رقم 

252))2 بتاريخ 24 فبراير ))2).
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Cabinet Youness de Comptabilité
CABYOUCOM

 Av, CHAHID MBAREK BEN HOMMANI
SOUK EL ARBAA DU GHARB

Tél : 0537 90 29 78/ GSM : 0661 25 96 46

STE AYDOUNENOV TRANS
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
 ADRESSE : DOUAR OULED

 MESBAH LEKBAR BAHHARA
OULAD AYAD, SOUK EL ARBAA

RC : 27471
حصص  بيع  عقود  بمقت�سى 
ا تماعية ومحضر  مع عام استثنائي 
للشركة بتاريخ 3 فبراير ))2) واملسجلة 
 (2(( فبراير   22 بتاريخ  بسوق أربعاء 

تقرر ما يلي :
بيع حصص ا تماعية :

 (52 الشرقي  محمد  السيد  باع 
للحصة  درهم   222 بقيمة  حصة 
حصة   (52 بنشرقي  سعيد  والسيد 
درهم للحصة في شركة    222 بقيمة 
لفائدة   AYDOUNENOV TRANS

السيد التهيمة يحيى.
التالية  التغييرات  تمت  وعليه 

بالقانون األسا�سي للشركة :
 دول رقم 6 و7 : املوارد ورأسمال

ورد للشركة مبلغ قدره 222.222 
قسمة   2222 إلى  مقسمة  درهم 
222 درهم للحصة  ا تماعية بقيمة 

موزعة كالتالي :
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محمد  الشرقي  بن  السيد   -  2

حصة   (52 تمثل  درهم   (5.222

ا تماعية ؛

) - السيد بنشرقي سعيد 5.222) 

درهم تمثل 52) حصة ا تماعية ؛

 52.222 السيد التهيمة يحيى   -  3

درهم تمثل 522 حصة ا تماعية ؛

 2222 درهم   222.222 مجموع 

حصة ا تماعية.

كما تقرر تعيين وتسمية السيدين 

 GB42533 بن الشرقي محمد، بطاقته

 GB8442( بطاقته  يحيى،  والتهيمة 

مسيرين للشركة.

بكتابة  تم  القانوني  اإليداع 
لسوق  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

األربعاء الغرب بتاريخ 25 فبراير ))2) 

تحت رقم 2022/18.
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Cabinet Youness de Comptabilité

CABYOUCOM

 Av, CHAHID MBAREK BEN HOMMANI

SOUK EL ARBAA DU GHARB

Tél : 0537 90 29 78/ GSM : 0661 25 96 46

 STE AFRICAN FRUITS

ROUGE
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك واحد

 ADRESSE : LALLA MIMOUNA

CENTRE, SOUK EL ARBAA

RC : 27585

بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
بسوق  واملسجل   (2(( فبراير   4

وضع   (2(( فبراير   4 بتاريخ  أربعاء 

ذات  لشركة  األسا�سي  القانون 

واحد  بشريك  محدودة  مسؤولية 

حيث   AFRICAN FRUITS ROUGE

تحمل  لشركة  تأسيس   : يلي  ما  تم 

الخصائص التالية  :

 AFRICAN FRUITS  : التسمية 

.ROUGE

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك واحد.

رأ2 املال : حدد في 222.222 درهم 

قسمة ا تماعية   2222 مقسمة إلى 

من فئة 222 درهم لفائدة :

السيد املشوك فؤاد 2222 حصة.

الهدف : استغالل األرا�سي الفالحية.

املقر اال تماعي : لالميمونةاملركز، 

سوق أربعاء.

املدة : 99 سنة.

املشوك  السيد  عين   : التسيير 

مسير   GB62282 بطاقته  فؤاد، 

الوحيد للشركة.

التسجيل  مع  القانوني  اإليداع 

بالسجل التجاري تم بكتابة الضبط 

أربعاء  بسوق  االبتدائية  باملحكمة 

تحت   (2(( فبراير   8 بتاريخ  الغرب 
و7585)  الترتيبي  بالسجل   86 رقم 

بالسجل التحليلي. 

175 P

Cabinet Youness de Comptabilité

CABYOUCOM

 Av, CHAHID MBAREK BEN HOMMANI

SOUK EL ARBAA DU GHARB

Tél : 0537 90 29 78/ GSM : 0661 25 96 46

 STE ZIRACHIM MULTI
SERVICES

SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

 ADRESSE : CITE HIND GROUPE

 BATHAE NR968, SOUK 

EL ARBAA

RC : 27439

حصص  بيع  عقد  بمقت�سى 

عام  ومحضر  مع  ا تماعية 

فبراير   22 بتاريخ  للشركة  استثنائي 

 ))2) واملسجلة بسوق األربعاء بتاريخ 

24 فبراير ))2) تقرر ما يلي :

بيع حصص ا تماعية :

باع السيد كوضها عبد الرحمان 

 ZIRACHIM في شركة   حصة   522

MULTI SERVICES ش.ذ.م.م بقيمة 

السيد  لفائدة  للحصة  درهم   222

امرار أسامة.

التالية  التغييرات  تمت  وعليه 

بالقانون األسا�سي للشركة :

 دول رقم 6 و7 : املوارد ورأسمال
ورد للشركة مبلغ قدره 222.222 
قسمة   2222 إلى  مقسمة  درهم 
222 درهم للحصة  ا تماعية بقيمة 

موزعة كالتالي :
الرحمان  عبد  كوضها  السيد 
حصة   522 تمثل  درهم   52.222

ا تماعية ؛
السيد امرار أسامة 52.222 درهم 

تمثل 522 حصة ا تماعية ؛
 2222 درهم   222.222 مجموع 

حصة ا تماعية.
تم تغيير الشكل القانوني للشركة 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  من 
بشريك واحد إلى شركة ذات مسؤولية 

محدودة.
السيد  وتسمية  تعيين  تقرر  كما 
 GB(22(75 بطاقته  أسامة،  امرار 
السيد  واستقالة  للشركة  مسير 

كوضها عبد الرحمان.
بكتابة  تم  القانوني  اإليداع 
لسوق  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
األربعاء الغرب بتاريخ 25 فبراير ))2) 

تحت رقم 2022/19.
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Cabinet Youness de Comptabilité
CABYOUCOM

 Av, CHAHID MBAREK BEN HOMMANI
SOUK EL ARBAA DU GHARB

Tél : 0537 90 29 78/ GSM : 0661 25 96 46

STE MESIOURA SKY TRANS
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
بشريك واحد

 ADRESSE : KARIAT OUED
 EDDAHAB CHOUAFAA, SOUK

EL ARBAA
RC : 27595

بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
بسوق  واملسجل   (2(2 أكتوبر   23
 (2(2 أكتوبر   25 بتاريخ  أربعاء 
وضع القانون األسا�سي لشركة ذات 
واحد  بشريك  محدودة  مسؤولية 
حيث   MESIOURA SKY TRANS
تحمل  لشركة  تأسيس   : يلي  ما  تم 

الخصائص التالية  :

 MESIOURA SKY  : التسمية 

.TRANS

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك واحد.

رأ2 املال : حدد في 222.222 درهم 

قسمة ا تماعية   2222 مقسمة إلى 

من فئة 222 درهم لفائدة :

 2222 ابراهيم  مصيورة  السيد 

حصة.

نقل املستخدمين ونقل   : الهدف 

البضائع.

املقر اال تماعي : قرية واد الذه8، 

الشوافع، سوق أربعاء.

املدة : 99 سنة.

مصيورة  السيد  عين   : التسيير 

GB2826(6 مسير  بطاقته  ابراهيم، 

الوحيد للشركة.

التسجيل  مع  القانوني  اإليداع 

بالسجل التجاري تم بكتابة الضبط 

أربعاء  بسوق  االبتدائية  باملحكمة 

))2) تحت  25 فبراير  الغرب بتاريخ 

و7595)  الترتيبي  بالسجل   99 رقم 

بالسجل التحليلي.

177 P

AL MAGHRIBIA TAKAFUL
رقم التقييد في السجل التجاري 

28(267

تأسيس شركة مساهمة
في  مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

26 ديسمبر 2)2) تم إعداد القانون 

األسا�سي لشركة املساهمة باملميزات 

التالية :

 AL MAGHRIBIA  : التسمية 

.TAKAFUL

غرض الشركة :

وإعادة  التأمين  صناديق  إدارة 

التأمين التكافلي ضد  ميع املخاطر، 

إما نيابة عن املشتركين في الصندوق، 

أو نيابة عن الغير أو باملشاركة وفقا 

آلراء املجلس العلمي األعلى ؛
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في  البلدان،  في  ميع  املشاركة 
والتجارية  املالية  العمليات   ميع 
قد  التي  والعقارية  والصناعية 
غير  أو  مباشر  بشكل  مرتبطة  تكون 
طريق  عن  الشركة  بغرض  مباشر 
واملساهمة،  شركات  ديد،  إنشاء 
وشراء  واالكتتاب،  واالندماج، 
األوراق املالية، واألنصبة وغيرها، مع 

احترام آراء املجلس العلمي األعلى ؛
التأمين  عمليات  ممارسة  ميع 
عن  نيابة  األخرى  واإلدارة  والتمويل 
التأمين  شركات  تكون  ثالثة  أطراف 
بها  التأمين املصرح  التكافلي وإعادة 

باملمارسة.
محج   269  : اال تماعي  املقر 

الحسن الثاني، الدار البيضاء.
املدة : 99 سنة.

رأسمال الشركة : 52.222.222 درهم.
اإلدارة : يتكون مجلس اإلدارة من 

5 أعضاء وهم :
السيد توفيق لشقر حضر، مقيم 

بـ 24 تجزئة ياسمين تمارا؛
مقيم  امقران،  هشام  السيد 
رياض  تجزئة  املدينة  بين  بإقامة 

األندلس عين الشق الدار البيضاء ؛
بـ  مقيم  زحالن،  فيصل  السيد 
229 شارع بوركون إقامة فنيسا الدار 

البيضاء ؛
مقيمة  البخاري،  هنيدة  السيدة 
إقامة انفا بالزا عمارة ب زنقة   (4 بـ 

أحمد الشرقي الدار البيضاء؛
مقيم  الطاهري،  محمد  السيد 
 ( الشريفة  تجزئة  مكة  بشارع 

كاليفورنية الدار البيضاء.
 DELOITTE  : الحسابات  مقدم 
باملوافقة  رهنا   KPMGو  AUDIT
التأمين  مراقبة  هيئة  من  املسبقة 

واالحتياط اال تماعي.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  البيضاء  بالدار   التجارية 

9 فبراير ))2) تحت رقم 267)28.
178 P

LOTAPARK
  SARL

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى    
بفا2   مسجل   (2(2 ديسمبر   (3
تأسيس    تم     (2(( يناير   (4 بتاريخ 
وذات  املسؤولية  محدودة  شركة 

الخصائص التالية :

.LOTAPARK  : التسمية

املقر اال تماعي :   242 شارع  تازة  

تاهلة. 

املوضوع اال تماعي :

مطعم ؛

اإلقامة ؛

األلعاب والترفيه.

رأ2 املال :  222.222 درهم   دفع   

2.222  حصة  من     إلى  نقدا  مقسم  

فئة 222 درهم   لكل   واحدة  مسندة  

إلى  الشركاء :

السيد  إلى   522  حصة  مسندة  

عبد السالم بوعمالت ؛

522  حصة  مسندة  إلى  السيدة 

ليلة اليوسفي.

السالم  عبد  السيد   : املسير 

بوعمالت، الحامل   لبطاقة   التعريف   

.Z 293259  الوطنية رقم

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التأسيس.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم  لقد 

االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

تحت   (2(( فبراير   7 بتاريخ   بتازة  
رقم  62 رقم السجل التجاري  6379.

بالتلخيص

179 P

 BROTHERS BUSINESS

SHOPS
SARL

تعديل
العام    الجمع  محضر  بمقت�سى 

 BROTHERS BUSINESS لشركة 

 (2(( يناير   22 واملؤرخ في   SHOPS

قرر الشركاء ما يلي :

2 - بيع الحصص اإل تماعية  قام  

السيد يا سين رضوان ببيع حصصه 

حصة إلى   332 اال تماعية والبالغة 

السيد بوتخيل بدر الدين الذي قبل 

 33.222 شرائها أي332حصة بمبلغ 

درهم.

املشترك  املسير  استقالة   -  (

وتعيين مسيرين مشتركين للشركة : 

على  باملوافقة  العام  الجمع  قام 

القديم  املشترك  املسير  استقالة 

للشركة السيد ياسين رضوان  وتعيين 

الدين  بدر  بوتخيل  السيد  من  كل 

كمسيرين  سفيان  بوتخيل  والسيد 

مشتركين وحيدين للشركة.

األسا�سي  القانون  تعديل   -  3

التعديالت  بإدخال  وذلك   : للشركة 

يقتضيه  ملا  ووفقا  الذكر  السالفة 

القانون.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني باملحكمة التجارية بالرباط 

في 26 فبراير ))2) تحت رقم 5))))2.

180 P

 STE CABINET DE CONSEIL

ET EXPERTISE TECHNIQUE

(CET

في  مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

إنشاء  تم  فقد   ،(2(2 نوفمبر   (4

شركة ذات املسؤولية املحدودة والتي 

تحمل الخصائص التالية :

 STE CABINET  : التسمية 

 DE CONSEIL ET EXPERTISE

.TECHNIQUE (CET

الهدف اال تماعي : مكت8 الدراسات، 

أبحاث، دراسات معمارية.

رأسمال الشركة : 22.222) درهم.

املقر اال تماعي : زنقة الجديدة، 

عمارة 4، شقة )2، حسان، الرباط.

مدة الشركة : 99 سنة ابتداء من 

تاريخ التأسيس.

السيدان  تعيين  تم   : التسيير 

العزيز وسمراني طارق  سمراني عبد 

كمسيرين للشركة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

التجارية  املحكمة  لدى  القانوني 

تحت   (2(( فبراير   8 بالرباط بتاريخ 

رقم 257722.
مقتطف وبيان

181 P

STE TALEB EDIFICE
SARL

 بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

قرر املشاركان في   ،(2(2 أكتوبر   32

الشركة ما يلي :

ختم حسابات الشركة.

تصفية الشركة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني بكتابة الضبط لدى املحكمة 

التجارية بالرباط بتاريخ 9 فبراير 2)2) 

تحت رقم )22))2.
مقتطف وبيان

182 P

STE SEMS ALIBOUCH
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

2)2)، قرر املشاركون في  32 أكتوبر 

الشركة ما يلي :

حل مسبق للشركة.

السيد  للشركة  مصف  تسمية 

اعليبوش لحسن.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

لدى  الضبط  بكتابة  القانوني 

بتاريخ  بالرباط  التجارية   املحكمة 

8 فبراير ))2) تحت رقم 2944)2.
مقتطف وبيان

183 P

EXFACOM
SARL AU

AU CAPITAL DE 100.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : N°48 APPT 1

 AVENUE FAL OULAED OUMEIR

AGDAL - RABAT

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة  تأسيس  تم   (2(( يناير   (7

واحد  بشريك  املسؤولية  محدودة 

ذات الخصائص التالية :

.EXFACOM : االسم التجاري

الشكل القانوني : شركة محدودة 

املسؤولية بشريك واحد.

أشغال   : اال تماعي  النشاط 

مختلفة للبناء.
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درهم   222.222  : الرأسمال 

لفائدة  حصة   2222 إلى  مقسمة 

السيدة أميمة لطيفي.

املدة : 99 سنة.
 املقر اال تماعي : الشقة 2، رقم 48 

شارع فال ولد عمير، أكدال.

بواسطة  الشركة  تسيير   : املسير 

السيدة أميمة لطيفي.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم  لقد 

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

بالرباط بتاريخ 26 فبراير ))2) تحت 
رقم السجل التجاري 257945.

184 P

RAHATECH
SARL AU

املم�سي  العرفي  العقد  بمقت�سى 

واملسجل   (2(2 ديسمبر   26 بتاريخ 

رقم  تحت   (2(( يناير   6 بتاريخ 

2227692335))2) تم وضع اإلطار 

القانوني لشركة محدودة املسؤولية 

الخصائص  وذات  واحد  لشريك 

التالية  :

.RAHATECH SARL AU : التسمية

الصيغة القانونية : شركة محدودة 

املسؤولية لشريك واحد.
زنقة مر2   279  : املقر اال تماعي 
السلطان، زاوية شارع لندن واملقاومة، 

الدار البيضاء.

هذه  نشاط  يتكون   : املوضوع 

الشركة في املغرب والخارج :
تصميم وتطوير وتسويق الحلول 

التكنولو ية املطبقة على الزراعة ؛

تطوير نموذج الري ؛

إنشاء  في  الزراعية  دعم األعمال 

أنظمة الري الذكية ؛

الزراعة الدقيقة.

مدة الشركة : 99 سنة.

الرأسمال : 22.222 درهم مقسمة 

درهم للسهم   222 سهم ب   222 إلى 

بالكامل  ومدفوع  بالكامل  مكتت8 

شاملة،   222 إلى   2 من  مرقمة 

ومخصصة للمساهم الوحيد لشركة 

.ISMO INVEST

أحمد  السيد  تعيين   : التسيير 

الجنسية،  مغربي  الفهري،  الفا�سي 

أغسطس   22 بتاريخ  بتطوان  مزداد 
2964 والقاطن بالرباط أكدال، زنقة 
 ،8 رقم   4 مريم  إقامة  املخازن،  واد 

حامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم 

L242588 عين كمسير لشركة ملدة غير 

محدودة.

لهذه  القانوني  اإليداع  وضع  تم 

بالدار  التجارية  باملحكمة  الشركة 
الجهوي  املركز  بواسطة  البيضاء 

لالستثمار لجهة الدار البيضاء. 

هذه الشركة املذكورة أعاله مسجلة 

 4(4( رقم  تحت  التجاري   بالسجل 

في 3 فبراير ))2).

185 P

MOROCCO ELEMENTS
SARL

املم�سي  العرفي  العقد  بمو 8 

 (2(2 ديسمبر   4 بتاريخ  خصوصيا 

 (2(2 ديسمبر   (2 بتاريخ  واملسجل 

تم   (2((222(832(246 تحت رقم 

وضع اإلطار القانوني لشركة محدودة 

املسؤولية وذات الخصائص التالية  :

 MOROCCO  : التسمية 

.ELEMENTS SARL

الصيغة القانونية : شركة محدودة 

املسؤولية.
املقر اال تماعي : 54 زنقة تنسيفت، 

رقم 2 أكدال، الرباط.

هذه  نشاط  يتكون   : املوضوع 

الشركة في املغرب والخارج :

البحث والتعدين وتسويق منتجات 

التعدين ؛

نقل البضائع ؛

استيراد وتصدير ؛

التمثيل الصناعي املحلي والدولي ؛

أعمال متنوعة وتقديم الخدمات ؛

العمومية  األسواق  في  املشاركة 

والخاصة ؛

األ نبية  الشركات  كافة  تمثيل 

باملغرب ؛

وسيلة  بأي  استغالل  أو  حيازة 
التنازل  أو  بيع  أو  عن  التنازل  أو 

تراخيص  أو  اختراع  براءات  أي   عن 

أو أي حقوق أو عمليات أو أي وسيلة 

املذكورة  باألنشطة  تتعلق  استغالل 

أعاله ؛

املعامالت  عامة  ميع  وبصفة 

التجارية واملالية والصناعية واملنقولة 

الشركات  وفي  ميع   والعقارية، 

التي  الصناعات  أو  املؤسسات  أو 

باألشياء  مباشرة  غرضها  يرتبط 
املذكورة أعاله أو التي يحتمل أن تعزز 

التحقيق والتنمية في املغرب والخارج.

مدة الشركة : 99 سنة.

الرأسمال : 22.222 درهم مقسمة 

درهم للسهم   222 سهم ب   222 إلى 

بالكامل  ومدفوع  بالكامل  مكتت8 

وموزع على الشركاء على النحو التالي :

السيد حمزة حماتي 92 سهم ؛

السيد عمار شكري 22 أسهم.

حماتي،  حمزة  السيد   : التسيير 

في  بالرباط  مزداد  الجنسية،   مغربي 

بالرباط  والقاطن   2987 ماي   (2

 ،2 النهضة  حي  العهد،  مجموعة 

حامل للبطاقة التعريف الوطنية رقم 

عين كمسير لشركة ملدة   AA23222

غير محدودة.

لهذه  القانوني  اإليداع  وضع  تم 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الشركة 

لالستثمار  الجهوي  املركز  بواسطة 

لجهة الرباط سال زمور زعير. 

هذه الشركة املذكورة أعاله مسجلة 

 بالسجل التجاري تحت رقم 2762)2 

في فاتح فبراير ))2).

186 P

RKIM
ش.م.م

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بسال 

تأسيس  تم   (2(( يناير   (2 بتاريخ 

شركة ذات الخصائص التالية  :

.RKIM التسمية : شركة

الصفة القانونية : شركة محدودة 

املسؤولية.

الهدف اال تماعي :
مقاول في األشغال املتنوعة للبناء ؛
مقاول في األشغال املتنوعة لتهيئة.
: حدد رأسمال  الرأسمال للشركة 
بقيمة  درهم   222.222 في  الشركة 
درهم   222 فئة  من  سهم   2222

للسهم، في ملك كل من :
سهم   522 السيد حكيم رضوان 
 52.222 بقيمة  درهم   222 من فئة 

درهم ؛
 522 السيد بن الصحراوي عزيز 
بقيمة  درهم   222 فئة  من  سهم 

52.222 درهم.
املقر اال تماعي : 59 شارع ابن سينا، 

شقة 22، أكدال، الرباط.
السيد  من  كل  عين   : التسيير 
حكيم رضوان والسيد بن الصحراوي 
غير  للمدة  الشركة  مسيران  عزيز 

محدودة.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 
التسجيل في السجل التجاري إال إذا 

حصل فسخ أو امتداد.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
32 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 
التسجيل  تاريخ  من  تبتدئ  األولى 
 32 في  وتنتهي  التجاري  السجل  في 

ديسمبر ))2).
تم اإليداع القانوني للشركة تحت 
رقم 232))2 بتاريخ 24 فبراير ))2) 
السجل  في  الشركة  تسجيل  وتم 
التجارية  املحكمة  لدى  التجاري 
بالرباط تحت رقم 257855 من نفس 

اليوم.
187 P

PAPA POULE
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

والشريك الواحد
الرباط سوي�سي، البيل كارلي، محل 

رقم 227، كلم 3.5 طريق زعير، 
شارع محمد الساد2

تأسيس شركة مساهمة
2 - عقد تفويت حصص ا تماعية 

وحساب  ار :
من  محرر  رسمي  عقد  بمقت�سى 

باينة  محمد  سيد  األستاذ  طرف 

بتاريخ حسان  بالرباط،  موثق 
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مجموع  تفويت  تم   (2(( يناير   (5

والحساب  اال تماعية  الحصص 

 PAPA POULE لشركة  الجار 

املحدودة،  املسؤولية  ذات  شركة 
درهم   222.222 رأسمالها اال تماعي 

بالرباط  اال تماعي  مقرها  املتوا د 

 سوي�سي، البيل كارلي، محل رقم 227 

شارع محمد  طريق زعير،   ،3.5 كلم 
التجاري  بالسجل  الساد2 مسجلة 

بالرباط تحت رقم 35295 وذلك من 

القباج،  حاتم  احمد  السيد  طرف 

رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 

مهدي  محمد  والسيد   AA52(72

الوطنية  للبطاقة  الحامل  القباج، 
A342674 لفائدة السيد هشام  رقم 

الورياكلي، الحامل للبطاقة الوطنية 
.A638522 رقم

) - تعيين مسير :

عقد  تم   (2(( يناير   (5 بتاريخ 

 مع عام استثنائي من أ ل تعيين 

الحامل  الورياكلي،  هشام  السيد 

 A638522 رقم  الوطنية  للبطاقة 

محمد  شارع  بالرباط،  والقاطن 
الساد2، زنقة عاي الحداني، تجزئة 

كمسير  السوي�سي   ،32 رقم  ملين 

لشركة وملدة غير محددة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني للشركة لدى كتابة الضبط 

السجل  بالرباط  التجارية  باملحكمة 

التجاري رقم )225.

188 P

SOCIETE HAJJI SAID   
S.A.R.L AU

   محضر الجمع العام االستثنائي 
بتاريخ 4) يناير ))2)

-  تبعا للجمع العام االستثنائي   2

ذات مسؤولية   HAJJI SAID لشركة 

محدودة بشريك وحيد بفا2 بتاريخ 

القرارات  أفرزت   (2(( يناير   (4

التالية :

السجل  من  النهائي  التشطي8 

ذات   HAJJI SAID لشركة  التجاري 

مسؤولية محدودة بشريك واحد.

اإلغالق النهائي لعمليات التصفية 

والتشطي8 للشركة.

) - تم اإليداع القانوني لدى كتابة 

بفا2  التجارية  باملحكمة  الضبط 

تحت رقم 595 بتاريخ 4 فبراير ))2).
مدير الشركة

السيد سعيد حاجي

189 P

 EL HAK DE TRANSPORT DE

MARCHANDISE
SARL AU

محل رقم 39 و42 تجزئة الوفاء 4، 

شارع  دة، نر س، طريق صفرو، 

فا2

 محضر الجمع االستثنائي 
بتاريخ 6 يناير ))2)

تبعا للجمع العام االستثنائي   -  2

 EL HAK DE TRANSPORT لشركة 

ش.ذ.م.م   DE MARCHANDISE

6 يناير  بشريك واحد في فا2 بتاريخ 

))2) أفرزت القرارات التالية :
طريق  عن  الشركة  رأسمال  رفع 

من  لشريك  الجاري  الحساب  دمج 

زيادة  أي  درهم   7.222.222 مبلغ 
درهم إلى   6.222.222 رأ2 املال من 

23.222.222 درهم.

) - تم اإليداع القانوني لدى كتابة 

بفا2  التجارية  باملحكمة  الضبط 

تحت رقم 622 بتاريخ 4 فبراير ))2) 

السجل التجاري رقم 59253.

190 P

 LA GENERALE DES

BATIMENTS ET BUILDING
ش.م.م ذات شريك واحد

رأسمالها اال تماعي : 222.222 درهم

املقر اال تماعي : الشقة رقم 28)، 

 ،BB الطابق الثاني، رقم )، عمارة

سريا ملحاميد 9، مراكش

الزيادة في رأسمال الشركة
الواحد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

 (2(( 6) يناير  للشركة املنعقد يوم 

قرر ما يلي :

الزيادة في رأسمال الشركة السالفة 
الذكر بمبلغ 422.222 درهم لرفعه من 
درهم   522.222 إلى  درهم   222.222
حصة  ديدة   4222 وذلك بإحداث 

بقيمة 222 درهم للحصة.
تعديل  تم  فإنه  هذا  إثر  وعلى 
من القانون األسا�سي  و7   6 الفصل 

للشركة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
التجارية  املحكمة  لدى  القانوني 
بمراكش بتاريخ 25 فبراير ))2) تحت 

رقم 927)23.
ملخص قصد النشر

مراكش

191 P

NPRO
ش.م.م

رأسمالها اال تماعي : 522.222 
درهم

مقرها اال تماعي : 947 تجزئة 
األطلس، ورزازات

استقالة مسير الشركة
تعيين مسير الشركة

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
قرر   (2(2 يونيو   27 يوم  املنعقد 

الشركاء ما يلي :
من  رشيد  ازال  السيد  استقالة 

منصبه كمسير الشركة ؛
تعيين السيد ازال حميد كمسير 

للشركة ملدة غير محدودة ؛
تحيين القانون األسا�سي للشركة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
االبتدائية  املحكمة  لدى  القانوني 
 (2(2 يونيو   (9 بتاريخ  بورزازات 

تحت رقم 424.
ملخص قصد النشر

192 P

SOCIETE TEGHBOULA
شركة تغبلة ش.م.م

رأسمالها اال تماعي 2.552.222 
درهم

مقرها اال تماعي : مركز أكويم اغرم 
نوكدال ص.ب 24 - إقليم ورزازات

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
قرر   (2(2 ديسمبر   ( يوم  املنعقد 

الجمع العام للشركة ما يلي :

الشركة  في  لشركاء  دد  غرض 
نظرا لوفاة بايا رشيد وبايا  (الورثة) 

عبد املجيد.
اإل مالية  للوضعية  تلخيص 

للحصص اال تماعية.
اال تماعي  الرأسمال  تقسيم 

للشركة.
مسير  ابراهيم  بايا  السيد  تعيين 

للشركة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
االبتدائية  املحكمة  لدى  القانوني 
بورزازات بتاريخ 7) يناير ))2) تحت 

رقم 43.
ملخص قصد النشر

193 P

STE MPK TRANS
SARL AU
تأسيس

بمو 8 عقد عرفي مؤرخ في   -  I
تأسيس شركة  تم   ،(2(( 4) يناير 
بشريك  محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد في املواصفات التالية :
 STE MPK TRANS  : التسمية 

.SARL AU
أشغال   : اال تماعي  الهدف 
نقل  مقاول   / البناء  أو  متنوعة 

البضائع.
املقر اال تماعي : زنقة أنوال إقامة 
ميموزا   4 رقم  مكت8   22 فلوري 

القنيطرة.
املدة : 99 سنة من تاريخ التأسيس.
الرأسمال : حدد رأسمال الشركة 
إلى  مقسمة  درهم   222.222 في 
 222 2222حصة ا تماعية من فئة 

درهم للحصة اال تماعية :
السيد الخلوقي نور الدين : 2222 

حصة.
السيد  عين   : الشركة  تسيير 
الخلوقي نور الدين مسير للشركة مع 

الصالحيات.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  II
االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

بتاريخ   64(27 رقم  تحت  القنيطرة 

22 فبراير ))2).
للنسخ والبيان

الوكيل

194 P
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 STE ELMASSOUDI ABOU

SAAD
SARL

أخذ الجمع العام االستثنائي   -  I

املنعقد بتايخ فاتح فبراير ))2) علما :

تغيير املقر اال تماعي :

الرشاد  حي  األول  الطابق   : من 
مجموعة 3 رقم )72 تيفلت.

حي النصر سيدي   286 رقم   : إلى 

عالل البحراوي تيفلت.

تعديل النظام األسا�سي ومالئمته.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  II

الضبط باملحكمة االبتدائية بتيفلت 
رقم 497 في 22 فبراير ))2).

للنسخ والبيان

الوكيل

195 P

O.P.N SOLUTIONS
SARL AU

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

قد   (2(( يناير   (5 بتاريخ  الرباط 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة بشريك وحيد.

مبرمج،   : اال تماعي  الهدف 

تكامل  تركي8،  مصمم،  محلل، 

الحلول واالستشارة في خدمة النظام 

واملعلومات.

التكامل بين الحلول واالستشارات 

في نظام املعلومات والخدمة.
رأسمال الشركة : 222.222 درهم 

فئة  من  حصة   2222 إلى  مقسمة 

222 درهم للحصة الواحدة.

نيكوال2  فيليبس  السيد 

كريستيان : 2222 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل التجاري.

يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

ديسمبر من كل سنة ما عدا   32 إلى 

تاريخ  من  تبتدئ  األولى  السنة 

التسجيل.

 4 25، شارع األبطال شقة   : املقر 

أكدال - الرباط.

السيد فيليبس نيكوال2   : املسير 
كريستيان.

 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 
257935 الرباط.

196 P

STE BETA ELEGANCE CARS
SARL AU

تكوين شركة محدودة املسؤولية
بالرباط  مؤرخ  محضر  بمقت�سى 
تم وضع القوانين   (2(2 4) سبتمبر 
األساسية لشركة محدودة املسؤولية 

ذات املميزات التالية :
الهدف : تجارة السيارات.

: تجزئة الحاج سليمان رقم  املقر 
99 حي يعقوب املنصور - الرباط.

بما  املال  رأ2  حدد   : املال  رأ2 
قدره 222.222 درهم.

من  الشركة  تدار   : التسيير 
طرف السيد حسن  ازولي ملدة غير 

محدودة.
بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت   (2(( فبراير   22 بتاريخ 

السجل التجاري 257822.
197 P

SLIMANI CONSULTING SARL AU

BELORTHO
SARL AU

بمقت�سى عقد عرفي للجمع العام 
أكتوبر   6 بتاريخ  املنعقد  التأسي�سي 
 8 بتاريخ  بتمارة  واملسجل   (2(2
أكتوبر 2)2) تم تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة التالية :
 BELORTHO  : القانوني  االسم 

.SARL AU
الهدف التجاري : تقويم النطق.

رأسمال الشركة : 222.222 درهم 
فئة  من  حصة   2222 إلى  مقسمة 
درهم للحصة مكتتبة ومحررة   222

من قبل السيد بلحسين إكرام.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل التجاري.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

32 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

املقر : أبو هريرة )، رقم 9، الطابق 

2، واد الذه8 - تمارة.

املسيرة : السيدة بلحسين إكرام.
رقم التقييد في السجل التجاري 

 235393 باملحكمة االبتدائية بتمارة 

بتاريخ 8 فبراير ))2).

198 P

COOPER MANAGEMENT

SLIMANI SADOUK

JFR TOUR شركة
ش.ذ.م.م ذات الشريك الوحيد

املقر اال تماعي : رقم 67، تجزئة 

السالم - العرائش

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

 »JFR TOUR« لشركة  االستثنائي 

ديسمبر   (5 بتاريخ  بسال،  املنعقد 

الحصص  بيع  لعقد  وتبعا   ،(2(2

فقد تقرر  اال تماعية الذي سبقه، 

ما يلي :

2 - تمت املصادقة على بيع السيد 

حصة   2.222 ل  حمدوني  عفر 

ا تماعية لفائدة السيد لحلو علي.

) - استقالة املسير القديم السيد 

حمدوني  عفر، وتعيين مسير  ديد 

في شخص السيد لحلو علي، الحامل 

.K2(2(5( للبطاقة الوطنية رقم

من   : الشركة  مقر  تحويل   -  3

زنقة  بسال،  الكائن  القديم  العنوان 

النهضة،  حي   ،275 رقم  الطوارق، 

طريق القنيطرة، إلى العنوان الجديد 

: رقم 67، تجزئة السالم - العرائش.

األسا�سي  النظام  صياغة  إعادة 

للشركة.

لهذا  األول  القانوني  اإليداع  تم 

بسال  االبتدائية  باملحكمة  املحضر 

رقم  تحت   (2(( فبراير   7 بتاريخ 

السجل  بملف   2022/38302

التجاري رقم 32769.

وتم كذلك اإليداع القانوني الثاني 
الشركة  قوانين  مع  املحضر  لهذا 
بالعرائش  االبتدائية  باملحكمة 
رقم  تحت   (2(( فبراير   22 بتاريخ 
بملف السجل التجاري   2022/100

رقم 6647.
199 P

STE VASO DE CAFE
        SARL

رأسمالها 52.222 درهم
مقرها اال تماعي حي املنزه رقم 352 
شارع الجيش امللكي ح.ي.م الرباط
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة
 STE VASO DE CAFE«  : التسمية

 .»SARL
الهدف : -  مقهى.

رقم  املنزه  حي   : اال تماعي  املقر 
ح.ي.م  امللكي  الجيش  شارع   352

الرباط.
: حدد رأسمال  رأ2 مال الشركة 

الشركة في 52.222 درهم .
الرحيم  عبد   : الشركة  تسيير 

السالمي.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
القانوني باملحكمة التجارية بالرباط 

.RC  257922 : تحت رقم
200 P

 MOON HOTEL
 SARL

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة 

مؤرخ  توثيقي  عقد  بمقت�سى 
تم   (2(( يناير   2( يوم  بالرباط 
مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

محدودة تحمل الخصائص التالية 
 MOON HOTEL   : التسمية 

 .SARL
االقامة   : اال تماعي  الهدف 

السياحية.
رأسمال الشركـة : 222.222 درهم 
مقسم إلى 2222 حصة من فئة 222 

درهم للحصة الواحدة :
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عمر الورياكلي : 52) حصة.

محمد الورياكلي : 52) حصة.

مونية السبتي : 267 حصة.

مريم السبتي : 267 حصة.

هدى السبتي : 266 حصة. 

من  ابتداء  سنة   99 املدة : 

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل التجاري.

يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

ما  سنة  كل  من  ديسمبر   32 إلى  

تاريخ  من  تبتدئ  األولى  السنة  عدا 

التسجيل.
املقر:  رقم 5 زنقة الحسيمة درب 

العيا�سي حسان الرباط.

تسير الشركة من طرف  املسير:  

كل من عمر الورياكلي و أمينة بنمليح 

ملدة غير محدودة.

اإليداع  تم    : القانوني  اإليداع 

القانوني ب املحكمة التجارية بالرباط 

بتاريخ 24 فبراير ))2) تحت رقم 

2((299
التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.2578(9

201 P

WORLD EAGLE COMPANY
SARL

إعالن عن تصفية
العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

 27/01/2022 بتاريخ  االستثنائي 

 WORLD EAGLE« قرر مسير شركة 

مقرها   ،»COMPANY SARL
اال تماعي بالرباط ,53 زنقة أم الربيع 

شقة 5 أكدال, ما يلي :

تصفية الشركة.

كوطيس  منير  السيد  تعيين 

مصفيا للشركة. 

نفس  هو  الشركة  تصفية  مقر 

مقرها اال تماعي.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

لدى  الضبط  كتابة  لدى  القانوني 

بتاريخ  بالرباط  التجارية  املحكمة 

14/02/2022 تحت عدد 2)2))2.

202 P

GREEN STAR ENERGIE
.S.A.R.L 

كرين سطار إينيرجي ش. م. م. 
ش.م.م. برأسمال 222.222 درهم
إقامة اإلصالح، شقة 22، شارع 

محمد الساد2، الهرهورة، تمارة  
ICE : 002.992.220.000.002   
تأسيس شركة محدودة املسؤولية

 (2 بتاريخ  مؤرخ  عرفي  بعقد 
ومسجل بالرباط بتاريخ  (2((  يناير 
القانون  وضع  تمَّ   ،(2(( فبراير   3  
األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية 

خصائصها كالتالي :
سطار  »كرين   : التسمية   -  2  

إينيرجي ش.م.م.«.
) -الشركاء: 

ب.و.  أمين،  محمد  حجي  السيد 
 . A 373.287 عدد

عدد  ب.و.  السيدة حجي صفاء، 
 AD 274.745.

السيدة حجي ياسمين، ب.و. عدد 
.AD (92.652

أعمال   : الشركة  أهداف   -  3
والسباكة  الكهربائية  التركيبات 

وأشغال مختلفة.
إقامة   : اال تماعي  املقر   -  4
محمد  شارع   ،22 شقة  اإلصالح، 

الساد2، الهرهورة، تمارة.  
ابتداء  سنة   99  : املدة   - 5
بالسجل  الشركة  تاريخ تسجيل  من 

التجاري.
 222.222  : الرأسمال   - 6
حصة من   2.222 درهم مقسمة إلى 
درهم موزعة بين الشركاء   222 فئة 

بمعدل
محمد  حجي  للسيد  حصة   522
من  لكل  حصة   (52 و  أمين، 

السيدتين حجي صفاء و ياسمين.
السيد حجي  عين   : التسيير   -  7
  373.287A عدد  ب.و.  محمد أمين، 
مسيرا لتمثيل وتسيير الشركة ملدة غير 
محددة مع إعطائه كافة الصالحيات 
تبعا للفصل 25 وما تبعه من القانون 
ملزمة  الشركة  وتصبح  األسا�سي 

بإمضاءه.

: من فاتح  السنة اال تماعية   -  8

يناير إلى 32 د نبر.

مخصصة   %5  : األرباح   -  9

يقسم  والباقي  القانوني،  لالحتياطي 

على الشركاء حس8 حصصهم.

22 - السجل التجاري : تم اإليداع 

القانوني لدى كتابة ضبط املحكمة 

االبتدائية ملدينة تمارة يوم 26 فبراير 

))2) تحت عدد 7477 وتم تسجيل 

الشركة بالسجل التجاري تحت عدد 

.235.477
مقتطف وبيان لإلشهار 

203 P

STE KASSOULUM
SARL AU

املقر : متجر رقم 83 الزرهونية 

توسيع 4 مكنا2

السجل التجاري رقم : 46479

الحل املسبق للشركة
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

بمقر   (2(2 أكتوبر   (6 بتاريخ 

التصفية حيث قرر الشريك الوحيد 

ما يلي :

للشركة  املسبق  الحل 

السيد  تعيين   »KASSOULUM«

قاسو انس املسؤول عن التصفية.

متجر  التصفية  مقر  تحديد  تم 
رقم 83 الزرهونية توسيع 4 مكنا2.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بمكنا2 بتاريخ 4) ديسمبر 

2)2) تحت رقم اإليداع رقم 442.

204 P

STE TECH PLUME
SARL AU

املقر : متجر رقم 2 إقامة البستان 

E44 رياض الزيتون مكنا2

السجل التجاري رقم : 45399

الحل املسبق للشركة
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

بمقر   (2(2 أكتوبر   (6 بتاريخ 

التصفية حيث قرر الشريك الوحيد 

ما يلي :

 TECH« للشركة  املسبق  الحل 
PLUME« تعيين السيد ملراوي سامي 

املسؤول عن التصفية.
متجر  التصفية  مقر  تحديد  تم 
رياض   E44 البستان  إقامة   2 رقم 

الزيتون مكنا2.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بمكنا2 بتاريخ 4) ديسمبر 

2)2) تحت رقم اإليداع رقم 442.
205 P

STE EDEN INVEST
SARL

املقر : متجر رقم ) عمارة رقم 22 
املنظر الجميل 3 مكنا2

السجل التجاري رقم : 36772
الحل املسبق للشركة

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
بمقر   (2(2 أكتوبر   (6 بتاريخ 

التصفية حيث قرر الشركاء ما يلي :
 EDEN« للشركة  املسبق  الحل 
INVEST« تعيين السيدة ابن الطال8 

مريم املسؤول عن التصفية.
متجر  التصفية  مقر  تحديد  تم 
) عمارة رقم 22 املنظر الجميل  رقم 

3 مكنا2.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بمكنا2 بتاريخ 4) ديسمبر 

2)2) تحت رقم اإليداع رقم )44.
206 P

 STE EUROPA MOROCCO
LINK
SARL

رأسمال الشركة 22.222) درهم
املقر : زنقة باسيدي رقم 2 الزيتون 

مكنا2
السجل التجاري رقم : 49627

بتاريخ  استثنائي  عقد  بمقت�سى 
24 ديسمبر 2)2) من طرف الشركاء 

قرر ما يلي :
ا تماعية  حصة   2222 تفويت 
لفائدة  الطائع  بن  انس  طرف  من 

عالش  مال.
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ا تماعية  حصة   2222 تفويت 

من طرف عبد الرحيم عاشور لفائدة 

عالش  مال.

الرحيم  عبد  السيد  استقالة 

عاشور مع تبرئة ذمته وتعيين السيد 

عالش  مال كمسير  ديد ملدة غير 

محدودة.

للشركة  اال تماعي  املقر  تحويل 

 (2 عمارة   5 الطابق   29 شقة  إلى 

تجزئة اليسر سيدي بوزكري مكنا2.

تغيير الشكل القانوني للشركة.

قرر الشكل القانوني للشركة.

تعديل القانون األسا�سي للشركة.

 2 البنود  تعديل  الشركاء   قرر 
27 من القانون  24 و  7 و  6 و  4 و  و 

األسا�سي للشركة.

تعديل القانون األسا�سي للشركة.

باملحكمة  تم  القانوني  اإليداع 

 296 رقم  تحت  بمكنا2  التجارية 

بتاريخ 27 يناير ))2).

207 P

SOCIETE MAREXPED
شهر مستخرج من النظام األسا�سي

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

تأسيس  تم   ،(2(2 أغسطس   32

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

»MAREXPED« على الشكل التالي :

.»MAREXPED« : تسمية الشركة

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

غرض الشركة : نقل البضائع على 

الطرق وخدمات النقل.

املقر  اال تماعي : الرقم 9 ممر 3 

شارع محمدية حي بنسعيد الصديق، 

بركان.

مدة  تحديد  تم   : الشركة  مدة 

أق�سى  كحد  سنة   99 في   الشركة 

وكذا  السابق  الحل  حاالت  عدا  ما 

حاالت التمديد والكل وفقا للقوانين 

السارية املفعول.
تحديد  تم   : الشركة  رأسمال 
رأسمال الشركة في 22.222 درهم تم 

تقديمها نقدا.

السيد بوكربة محمد انور : 5.222 

درهم.

 : القادر  عبد  مسعودي  السيد 

5.222 درهم.

املجموع : 22.222 درهم.

الشركاء :

السيد بوكربة محمد انور، مغربي 

يناير   9 بتاريخ  مزداد  الجنسية، 

التعريف  لبطاقة  الحامل   ،2989

القاطن   234293 فا  رقم  الوطنية 

 37 د  الرقم   4 النجد شارع  بتجزئة 

سيدي يحيى و دة، مسير وشريك في 

الشركة.

القادر،  عبد  مسعودي  السيد 

 ( بتاريخ  مزداد  الجنسية،  مغربي 

لبطاقة  الحامل   ،2969 ديسمبر 

 (3747 فا  رقم  الوطنية  التعريف 

القاطن بحي املسيرة را2 املاء، مسير 

وشريك في الشركة.

وتلزم  الشركة  تسير   : التسيير 

انور  محمد  بوكربة  السيد  بإمضاء 

والسيد مسعودي عبد القادر، في كل 

ما يتعلق باملسائل القانونية واإلدارية 

واملالية للشركة.

القانوني  اإليداع  تم   : اإليداع 

االبتدائية  باملحكمة  الضبط  بكتابة 

تحت   (2(2 أكتوبر   4 ببركان بتاريخ 
رقم 2021/603.

208 P

JET SKI EVENTS
SARL

شهر مستخرج من محضر الجمع 
العام االستثنائي

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

قرر الجمع العام   (2(2 فاتح يوليو 

 »JET SKI EVENTS SARL« لشركة 

درهم،   22.222 رأسمالها  ش.ذ.م.م 

على االقفال النهائي للشركة.

الطراح  محمد  السيد  ويعتبر 

اهتم  اذ  للشركة  رئي�سي  كمصفي 

ومنقوالت  أصول  بتصفية  ميع 

الشركة واقفالها نهائيا.

أقر الشركاء اإلبراء التام للمصفي 
في عمليات التصفية واإلقفال النهائي 

للشركة.
القانوني  اإليداع  تم   : اإليداع 
االبتدائية  املحكمة  ضبط  بكتابة 
 (2(2 ديسمبر  فاتح  بتاريخ  لبركان 

تحت رقم 2)2)/687.
209 P

BACHRAOUI CARS
شهر مستخرج من الجمع العام 

االستثنائي
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
الشريك  قرر   (2(2 ديسمبر   23
 BACHRAOUI« لشركة  الوحيد 
املسؤولية  ذات  شركة   »CARS
وحيد،  شريك  ذات  املحدودة 
على تغيير  درهم،   62.222 رأسمالها 
فصول من القانون األسا�سي للشركة 

وذلك على الشكل التالي :
حدف  الوحيد  الشريك  قرر 
مغربية  بشراوي،  بوشرى  السيدة 
التعريف  لبطاقة  الحاملة  الجنسية 
القاطنة   FA 228823 رقم  الوطنية 
حي السعادة  زنقة امليناء   22 بالرقم 

بركان من مهمة التسيير.
وتعيين السيد عز الدين بشراوي، 
لبطاقة  الحامل  الجنسية  مغربي 
 FA 237(29 التعريف الوطنية رقم 
حي  امليناء  زنقة   22 بالرقم  القاطن 

السعادة بركان.
وتلزم  الشركة  تسير   : التسيير 
بشراوي  الدين  عز  السيد  بإمضاء 
لبطاقة  الحامل  الجنسية،  مغربي 
 FA237(29 رقم  الوطنية  التعريف 
حي  امليناء  زنقة   22 بالرقم  القاطن 

السعادة، بركان.
باملسائل  يتعلق  ما  كل  في   
للشركة  واملالية  واإلدارية  القانونية 

كشريك وحيد في الشركة.
القانوني  اإليداع  تم   : اإليداع 
االبتدائية  املحكمة  ضبط  بكتابة 
ببركان بتاريخ 25 أكتوبر 2)2) تحت 

رقم 2)2)/629.
210 P

SOCIETE MOJA CARS
شهر مستخرج من النظام األسا�سي

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
2)2)، تم تأسيس شركة  7 ديسمبر 
 MOJA« املحدودة  املسؤولية  ذات 

CARS« على الشكل التالي :
.»MOJA CARS« : تسمية الشركة
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
غرض الشركة : كراء السيارات.

زنقة   3 الرقم   : اال تماعي  املقر  
البرج حي املسيرة، بركان.

مدة  تحديد  تم   : الشركة  مدة 
أق�سى  كحد  سنة   99 في   الشركة 
وكذا  السابق  الحل  حاالت  عدا  ما 
حاالت التمديد والكل وفقا للقوانين 

السارية املفعول.
تحديد  تم   : الشركة  رأسمال 
درهم   222.222 رأسمال الشركة في 

تم تقديمها نقدا.
 52.222  : بودو  السيد  الل 

درهم.
السيد محمد اشطيطح : 52.222 

درهم.
املجموع 222.222 درهم.

الشركاء :
مغربي  اشطيطح،  محمد  السيد 
يونيو   26 بتاريخ  مزداد  الجنسية، 
التعريف  لبطاقة  الحامل   ،2996
القاطن بحي   UD7253 الوطنية رقم 
في  مسير وشريك  املاء،  السالم را2 

الشركة.
مغربي  بودو،  السيد  الل 
يونيو   6 بتاريخ  مزداد  الجنسية، 
التعريف  لبطاقة  الحامل   ،2997
الوطنية رقم )SZ 2256 القاطن بحي 
في  مسير وشريك  املاء،  املسيرة را2 

الشركة.
وتلزم  الشركة  تسير   : التسيير 
اشطيطح،  محمد  السيد  بإمضاء 
القانونية  باملسائل  يتعلق  ما  كل  في 

واإلدارية للشركة.
القانوني  اإليداع  تم   : اإليداع 
االبتدائية  باملحكمة  الضبط  بكتابة 
ببركان بتاريخ 26 ديسمبر 2)2) تحت 

رقم 2021/740.

211 P
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FRERES HAMDAOUI CARS
شهر مستخرج من الجمع العام 

االستثنائي
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

الشريك  قرر   (2(2 نوفمبر   29

الوحيد لشركة شركة ذات املسؤولية 

وحيد  شريك  ذات  املحدودة 

 ،»FRERES HAMDAOUI CARS«
بتعديل  درهم،   222.222 رأسمالها 

األسا�سي  القانون  من   4 الفصل 

للشركة وذلك على الشكل التالي :

على  التعديالت  بعض  بادخال 

القانون األسا�سي للشركة وذلك على 

الشكل التالي :

2 - تغيير املقر الرئي�سي للشركة :

للشركة  الرئي�سي  املقر  تغيير  تم 
) مار2 سيدي  8) زنقة  : من الرقم 

العنوان  إلى  بركان  شراعة  سليمان 
تجزئة تريفة   5 الرقم   8 زنقة   : اآلتي 

سيدي سليمان شراعة - بركان.
 8 زنقة   : للشركة  الرئي�سي  املقر 

الرقم 5 تجزئة تريفة سيدي سليمان 

شراعة - بركان.

القانوني  اإليداع  تم   : اإليداع 

االبتدائية  املحكمة  ضبط  بكتابة 

ببركان بتاريخ 5 يناير ))2) تحت رقم 

.25/(2((

212 P

RESTAURANT WAD AMLIL
شهر مستخرج من الجمع العام 

االستثنائي
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

الشريك  قرر   (2(2 سبتمبر   24

الوحيد لشركة شركة ذات املسؤولية 

وحيد  شريك  ذات  املحدودة 

 ،»RESTAURANT WAD AMLIL«
بتعديل  درهم،   222.222 رأسمالها 

من القانون األسا�سي   3 و   4 الفصل 

للشركة وذلك على الشكل التالي :

على  التعديالت  بعض  بادخال 

القانون األسا�سي للشركة وذلك على 

الشكل التالي :

2 - تغيير املقر الرئي�سي للشركة :
 : تم تغيير املقر الرئي�سي للشركة 
من زنقة طنجة حي الحسني بركان إلى 
زنقة بشار   82 الرقم   : العنوان اآلتي 

حي الداخلة - بركان.
 82 : الرقم  املقر الرئي�سي للشركة 

زنقة بشار حي الداخلة - بركان.
ومنظم  مهنة  زار  حدف   -  (

حفالت.
مع الحفاظ على املهنة التالية :

مقهى.
القانوني  اإليداع  تم   : اإليداع 
االبتدائية  املحكمة  ضبط  بكتابة 
ببركان بتاريخ 6) نوفمبر 2)2) تحت 

رقم 2)2)/684.
213 P

STE MAPS CAR
SARL 

شهر مستخرج من الجمع العام 
االستثنائي

مؤرخة  عرفية  عقود  بمقت�سى 
بتاريخ 22 سبتمبر 2)2) قرر الشريك 
 STE MAPS CAR« لشركة  الوحيد 
درهم،   222.222 رأسمالها   »SARL
القانون  من  فصول  تغيير  على 
األسا�سي للشركة وذلك على الشكل 

التالي :
السيد  من  حصة   2222 بيع  تم 
مغربي  الخالق،  عبد  لحدودي 
الحامل لبطاقة التعريف  الجنسية، 
القاطن   226432 فا  رقم  الوطنية 
بالرقم )3 زنقة حل8 حي االمل بركان.
إلى السيد انفناف البكاي، مغربي 
الحامل لبطاقة التعريف  الجنسية، 
الوطنية رقم فا 229749 املقيم بدوار 

تاعيشونت زكزل بركان.
من  فصول  تغيير  تم  وبذلك 
تماشيا  للشركة  األسا�سي  القانون 
مع عملية بيع الحصص على الشكل 

التالي :
الفصل الساد2 : الحصص

السيد انفناف البكاي : 222.222 
درهم.

املجموع : 222.222 درهم.

الفصل السابع : رأسمال الشركة
في  محدد  الشركة  رأسمال 
 2222 إلى  مقسم  درهم   222.222
على  موزعة  درهم   222 من  حصة 

الشكل التالي :
 2222  : البكاي  انفناف  السيد 

حصة.
املجموع : 2222 حصة.

السيد  حدف  تم  لقد   : التسيير 
مغربي  الخالق،  عبد  لحدودي 
الحامل لبطاقة التعريف  الجنسية، 
القاطن   226432 فا  رقم  الوطنية 
بالرقم )3 زنقة حل8 حي االمل بركان. 
وتعيين السيد انفناف البكاي، مغربي 
الحامل لبطاقة التعريف  الجنسية، 
املقيم   229749 فا  رقم  الوطنية 
بدوار تاعيشونت زكزل بركان، كمسير 

وشريك وحيد في الشركة.
بإمضاء  وتلزم  الشركة  تسير 
مغربي  البكاي،  انفناف  السيد 
الحامل لبطاقة التعريف  الجنسية، 
الوطنية رقم فا 229749 املقيم بدوار 

تاعيشونت زكزل بركان.
) - تغيير املقر الرئي�سي للشركة :

 : تم تغيير املقر الرئي�سي للشركة 
عمارة  شارع الشهداء   (5 من الرقم 
حي   6 رقم  شقة  الثالث  الطابق   5
 : اآلتي  العنوان  إلى  بركان  الحسني 
زنقة   4( عمارة بالطابق األول الرقم 

قطاف حي املسيرة - بركان.
عمارة   : للشركة  الرئي�سي  املقر 
بالطابق األول الرقم )4 زنقة قطاف 

حي املسيرة - بركان.
القانوني  اإليداع  تم   : اإليداع 
االبتدائية  املحكمة  ضبط  بكتابة 
تحت   (2(( يناير   2( بتاريخ  ببركان 

رقم ))2)/42.
214 P

YAHYAOUI CARS
SARL 

شهر مستخرج من الجمع العام 
االستثنائي

بمقت�سى عقود عرفية مؤرخة بتاريخ 
ديسمبر   25 و   (2(2 أكتوبر   25
الوحيد لشركة  الشريك  قرر   (2(2

شركة   »YAHYAOUI CARS SARL«
ذات املسؤولية املحدودة ذات شريك 
وحيد، رأسمالها 22.222 درهم، على 
األسا�سي  القانون  من  فصول  تغيير 

للشركة وذلك على الشكل التالي :
السيد  من  حصة   222 بيع  تم 
الجنسية،  مغربي  محمد،  يحياوي 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
رقم فا 689)5 املقيم بالرقم 43 زنقة 

املنصور الدهبي حي الحسني بركان.
مغربي  وليد،  زخنيني  السيد  إلى 
الحامل لبطاقة التعريف  الجنسية، 
القاطن   256367 فا  رقم  الوطنية 
برقم )) زنقة ليبيا حي الوحدة بركان.
من  فصول  تغيير  تم  وبذلك 
تماشيا  للشركة  األسا�سي  القانون 
مع عملية بيع الحصص على الشكل 

التالي :
الفصل الساد2 : الحصص

 22.222  : وليد  زخنيني  السيد 
درهم.

املجموع : 22.222 درهم.
الفصل السابع : رأسمال الشركة

رأسمال الشركة محدد في 22.222 
درهم مقسم إلى 222 حصة من 222 

درهم موزعة على الشكل التالي :
السيد زخنيني وليد : 222 حصة.

املجموع : 222 حصة.
السيد  حدف  تم  لقد   : التسيير 
الجنسية،  مغربي  محمد،  يحياوي 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
رقم فا 689)5 املقيم بالرقم 43 زنقة 

املنصور الدهبي حي الحسني بركان.
وليد،  زخنيني  السيد  وتعيين 
لبطاقة  الحامل  الجنسية،  مغربي 
 256367 فا  رقم  الوطنية  التعريف 
حي  ليبيا  زنقة   (( برقم  القاطن 
الوحدة بركان، كمسير وشريك وحيد 

في الشركة.
تسير الشركة وتلزم بإمضاء السيد 
الجنسية،  مغربي  وليد،  زخنيني 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
 (( القاطن برقم   FA 256367 رقم 
زنقة ليبيا حي الوحدة بركان، كمسير 

وشريك وحيد في الشركة.
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) - تغيير اسم الشركة :
وقد تم تغيير تسمية الشركة من 
 ALL إلى    STE YAHYAOUI CARS

.SAID CAR
 ALL SAID«   : الشركة  تسمية 

CAR« ابتداء من 8) أكتوبر 2)2).
3 - تغيير املقر الرئي�سي للشركة :

 : تم تغيير املقر الرئي�سي للشركة 
زنقة ابن رشد تجزئة   (2 من الرقم 
إلى  بركان  سليمان  سيدي  الهداية 
العنوان اآلتي : محل بالرقم 9 مسجد 

الهجرة حي املجد - بركان.
محل   : للشركة  الرئي�سي  املقر 
بركان،   - الهجرة حي املجد   9 بالرقم 

ابتداء من فاتح ديسمبر 2)2).
القانوني  اإليداع  تم   : اإليداع 
االبتدائية  املحكمة  ضبط  بكتابة 
تحت   (2(( يناير   2( بتاريخ  ببركان 

رقم 2)2)/43.
215 P

PRINTDAK
شركة ذات مسؤولية محدودة

ذات الشريك الواحد
رأسمالها : 222.222 درهم

مقرها اال تماعي : حي السالم، شارع 
عبد الكريم الخطابي، رقم 773، 

الداخلة
تأسيس

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
إحدات  تم   ،(2(2 ديسمبر   (7  
مسؤولية  ذات  لشركة  القانون 

محدودة ذات الشريك الواحد.
 PRINTDAK SARL AU : التسمية
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الواحد.
سواء  الشركة  تهدف   : الهدف 
لحسابها  خار ه  أو  املغرب  دلخل 

الخاص أو لحساب الغير إلى :
التجارية  الطباعة  أعمال   ميع 

واإلدارية.
والطباعة  االوفست  طباعة 

الرقمية بجميع األشكال.
وإنشاء  إعالنية  لوحات  طباعة 

وتسويق الوسائط اإلعالنية.

التصميم والديكور.

الالفتات  على  الطباعة  أعمال 

قمصان.

تصميم اإلعالنات.

استيراد وتصدير وبيع املستلزمات 

وملحقاتها  والحواسي8  املدرسية 

االلكترونية.

السالم،  حي   : اال تماعي  املقر 
رقم  الخطابي،  الكريم  عبد  شارع 

773، الداخلة.

من  سنة   99  : اال تماعية  املدة 

تاريخ تأسيسها النهائي.
رأسمال : حدد رأ2 املال في مبلغ 

 2222 على  مقسم  درهم   222.222

للواحد  درهم   222 فئة  من  حصة 

 : ساتوري  أسماء  السيدة  لفائدة 

2222 حصة ؛

: عهد تسيير الشركة إلى  التسيير  

السيدة أسماء ساتوري.

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 

كل  من  ديسمبر   32 في  وتنتهي  يناير 

سنة.

األرباح : 5 % لالحتياط القانوني.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

لوالية  االبتدائية  باملحكمة  القانوني 

 هة الداخلة - وادي الذه8 بمدينة 

تحت   (2(( يناير   23 يوم  الداخلة 
رقم 2022/28، السجل التجاري رقم 

.(24(2
للنشر والبيان
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OD WORK
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

ذات الشريك الواحد
رأسمالها : 52.222 درهم

مقرها اال تماعي : حي الوحدة 3، 

بلوك 72 رقم 3289، الداخلة

تأسيس
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

إحدات  تم   ،(2(2 نوفمبر   26  

مسؤولية  ذات  لشركة  القانون 

محدودة ذات الشريك الواحد.

 OD WORK SARL AU : التسمية
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الواحد.
سواء  الشركة  تهدف   : الهدف 
لحسابها  خار ه  أو  املغرب  دلخل 

الخاص أو لحساب الغير إلى :
أعمال البناء.
تشييد املباني.

: حي الوحدة 3،  املقر اال تماعي 
بلوك 72 رقم 3289، الداخلة.

من  سنة   99  : اال تماعية  املدة 
تاريخ تأسيسها النهائي.

رأسمال : حدد رأ2 املال في مبلغ 
 2222 على  مقسم  درهم   52.222
للواحد  درهم   52 فئة  من  حصة 
 : سبو2  مصطفى  السيد  لفائدة 

2222 حصة.
: عهد تسيير الشركة إلى  التسيير  

السيد مصطفى سبو2.
فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 
كل  من  ديسمبر   32 في  وتنتهي  يناير 

سنة.
األرباح : 5 % لالحتياط القانوني.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
لوالية  االبتدائية  باملحكمة  القانوني 
 هة الداخلة - وادي الذه8 بمدينة 
تحت   (2(2 ديسمبر   3 الداخلة يوم 
السجل التجاري   ،2021/1946 رقم 

رقم 29942.
للنشر والبيان
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 STE MINI MARCHE
OUZIWA
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة
ذات الشريك الواحد

رأسمالها : 52.222 درهم
مقرها اال تماعي : حي واد شياف 
زنقة إمام مالك رقم 263، الداخلة

تأسيس
بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
26 نوفمبر 2)2)، تم إحدات القانون 
لشركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الواحد.

 MINI MARCHE  : التسمية 
ذات  شركة   OUZIWA SARL AU
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الواحد.
سواء  الشركة  تهدف   : الهدف 
لحسابها  خار ه  أو  املغرب  دلخل 

الخاص أو لحساب الغير إلى :
الغذائية  املواد  بيع  ميع 

بالتقسيط والجملة.
واد شياف  : حي  اال تماعي  املقر 

زنقة إمام مالك رقم 263، الداخلة.
من  سنة   99  : اال تماعية  املدة 

تاريخ تأسيسها النهائي.
رأسمال : حدد رأ2 املال في مبلغ 
 2222 على  مقسم  درهم   52.222
للواحد  درهم   52 فئة  من  حصة 
 : بهال  ايت  اسماعيل  السيد  لفائدة 

2222 حصة.
: عهد تسيير الشركة إلى  التسيير  

السيد السيد اسماعيل ايت بهال.
فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 
كل  من  ديسمبر   32 في  وتنتهي  يناير 

سنة.
األرباح : 5 % لالحتياط القانوني.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
لوالية  االبتدائية  باملحكمة  القانوني 
 هة الداخلة - وادي الذه8 بمدينة 
2)2) تحت  22 نوفمبر  الداخلة يوم 
السجل التجاري   ،2021/1791 رقم 

رقم 2237).
للنشر والبيان

218 P

KERRAMI MATERIEL PECHE
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة
ذات الشريك الواحد

رأسمالها : 82.222 درهم
مقرها اال تماعي : حي الحسني، 
شارع األندلس رقم 24، الداخلة

تأسيس
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
إحدات  تم   ،(2(2 ديسمبر   (9  
مسؤولية  ذات  لشركة  القانون 

محدودة ذات الشريك الواحد.
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 KERRAMI MATERIEL : التسمية
ذات  شركة   PECHE SARL AU
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الواحد.
سواء  الشركة  تهدف   : الهدف 
لحسابها  خار ه  أو  املغرب  دلخل 

الخاص أو لحساب الغير إلى :
الصيد  لوازم  وبيع  صناعة 

التقليدي.
لصناعة  األولية  املواد  استيراد 

لوازم الصيد.
الحسني،  حي   : اال تماعي  املقر 

شارع األندلس رقم 24، الداخلة.
من  سنة   99  : اال تماعية  املدة 

تاريخ تأسيسها النهائي.
رأسمال : حدد رأ2 املال في مبلغ 
 2222 على  مقسم  درهم   82.222
للواحد  درهم   82 فئة  من  حصة 
 : الرحيم كرامي  السيد عبد  لفائدة 

2222 حصة.
: عهد تسيير الشركة إلى  التسيير  

السيد السيد عبد الرحيم كرامي.
فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 
كل  من  ديسمبر   32 في  وتنتهي  يناير 

سنة.
األرباح : 5 % لالحتياط القانوني.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
لوالية  االبتدائية  باملحكمة  القانوني 
 هة الداخلة - وادي الذه8 بمدينة 
تحت   (2(( يناير   23 يوم  الداخلة 
رقم 2022/31، السجل التجاري رقم 

.(24(7
للنشر والبيان
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CATIFI FISH
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة
ذات الشريك الواحد

رأسمالها : 82.222 درهم
مقرها اال تماعي : حي الوحدة رقم 

3282، الداخلة
تأسيس

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
إحدات  تم   ،(2(2 ديسمبر   (2  
مسؤولية  ذات  لشركة  القانون 

محدودة ذات الشريك الواحد.

 CATIFI FISH SARL  : التسمية 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة   AU

ذات الشريك الواحد.
سواء  الشركة  تهدف   : الهدف 
لحسابها  خار ه  أو  املغرب  دلخل 

الخاص أو لحساب الغير إلى :
أنواع  وتصدير  ميع  بيع 

األسماك.
الوحدة، :  حي  اال تماعي  املقر 

رقم 3282، الداخلة.
من  سنة   99  : اال تماعية  املدة 

تاريخ تأسيسها النهائي.
رأسمال : حدد رأ2 املال في مبلغ 
 2222 على  مقسم  درهم   82.222
للواحد  درهم   82 فئة  من  حصة 
لفائدة السيد يوسف كتيفي : 2222 

حصة.
: عهد تسيير الشركة إلى  التسيير  

السيد السيد يوسف كتيفي.
فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 
كل  من  ديسمبر   32 في  وتنتهي  يناير 

سنة.
األرباح : 5 % لالحتياط القانوني.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
لوالية  االبتدائية  باملحكمة  القانوني 
 هة الداخلة - وادي الذه8 بمدينة 
الداخلة يوم 9) ديسمبر 2)2) تحت 
السجل التجاري   ،2021/2195 رقم 

رقم 2349).
للنشر والبيان
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 ASSAKI COMMERCE
GENERAL

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة

ذات الشريك الواحد
رأسمالها : 52.222 درهم

مقرها اال تماعي : حي الحسني زنقة 
البلدية رقم 54، الداخلة

تأسيس
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
إحدات  تم   ،(2(2 سبتمبر   (2  
مسؤولية  ذات  لشركة  القانون 

محدودة ذات الشريك الواحد.

 ASSAKI COMMERCE : التسمية
ذات  شركة   GENERAL SARL AU
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الواحد.
سواء  الشركة  تهدف   : الهدف 
لحسابها  خار ه  أو  املغرب  دلخل 

الخاص أو لحساب الغير إلى :
الغذائية  املواد  بيع  ميع 

بالتقسيط والجملة.
املقر اال تماعي : حي الحسني زنقة 

البلدية رقم 54، الداخلة.
من  سنة   99  : اال تماعية  املدة 

تاريخ تأسيسها النهائي.
رأسمال : حدد رأ2 املال في مبلغ 
 2222 على  مقسم  درهم   52.222
للواحد  درهم   52 فئة  من  حصة 
لفائدة السيد عبد هللا  اللي : 2222 

حصة.
: عهد تسيير الشركة إلى  التسيير  

السيد عبد هللا  اللي.
فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 
كل  من  ديسمبر   32 في  وتنتهي  يناير 

سنة.
األرباح : 5 % لالحتياط القانوني.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
لوالية  االبتدائية  باملحكمة  القانوني 
 هة الداخلة - وادي الذه8 بمدينة 
2)2) تحت  25 أكتوبر  الداخلة يوم 
السجل التجاري   ،2021/1679 رقم 

رقم 29575.
للنشر والبيان
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 ACHAIB COMMERCE
GENERALE

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة

ذات الشريك الواحد
رأسمالها : 52.222 درهم

مقرها اال تماعي : حي املسيرة ) 
شارع الشيخ مالينين زنقة غريس 

رقم 5، الداخلة
تأسيس

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
إحدات  تم   ،(2(2 نوفمبر   (9  
مسؤولية  ذات  لشركة  القانون 

محدودة ذات الشريك الواحد.

 ACHAIB  : التسمية 
 COMMERCE GENERALE SARL
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة   AU

ذات الشريك الواحد.
سواء  الشركة  تهدف   : الهدف 
لحسابها  خار ه  أو  املغرب  دلخل 

الخاص أو لحساب الغير إلى :
الغذائية  املواد  بيع  ميع 

بالتقسيط والجملة.
 ( املسيرة  حي   : اال تماعي  املقر 
شارع الشيخ مالينين زنقة غريس رقم 

5، الداخلة.
من  سنة   99  : اال تماعية  املدة 

تاريخ تأسيسها النهائي.
رأسمال : حدد رأ2 املال في مبلغ 
 2222 على  مقسم  درهم   52.222
للواحد  درهم   52 فئة  من  حصة 
 : اشعي8  الحسين  السيد  لفائدة 

2222 حصة.
: عهد تسيير الشركة إلى  التسيير  

السيد السيد الحسين اشعي8.
فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 
كل  من  ديسمبر   32 في  وتنتهي  يناير 

سنة.
األرباح : 5 % لالحتياط القانوني.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
لوالية  االبتدائية  باملحكمة  القانوني 
 هة الداخلة - وادي الذه8 بمدينة 
الداخلة يوم 25 ديسمبر 2)2) تحت 
السجل التجاري   ،2021/2049 رقم 

رقم 2233).
للنشر والبيان

222 P

STE IMA SECUGARD
  SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 
الشريك الوحيد

املقر اال تماعي للشركة: تجزئة 2) 
شارع محمد الزرقطوني شقة رقم 5 

حي النهضة- تمارة
السجل التجاري :235463 

بتاريخ  العرفي  العقد  مقت�سى 
))2)، و املسجل بتاريخ   فاتح فبراير 
الشركة  تأسست   ،(2(( فبراير   3

دات املواصفات االتية:
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سيكو  إما  اال تماعية:  التسمية 

كارد.

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد. 

الهدف اال تماعي : األمن الخاص

2) شارع  : تجزئة  املقر اال تماعي 

حي   5 رقم  شقة  الزرقطوني  محمد 

النهضة- تمارة.
رأ2  الشركة:حدد  املال  رأ2 

املال الشركة في  222.22 222  درهم 

فئة  من  حصة   2222: إلى  مقسمة 

222 محررة كليا على:

السيد منير املر�سي  : 2222 حصة

للسيد منير   : التسيير و اإلمضاء 

املر�سي

يناير   22 السنة املالية تبتدأ من 

إلى 32 ديسمبر من كل سنة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   26 بتاريخ  بتمارة  االبتدائية 

السجل   ،352 رقم:  تحت   ،(2((

التجاري 235463.

223 P

STE ABF IMMOBILIER
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

املقر اال تماعي: تجزئة 2) شارع 

محمد الزرقطوني شقة رقم 5 حي 

النهضة- تمارة

السجل التجاري :235399  

بمقت�سى العقد العرفي بتاريخ 2) 

 (5 بتاريخ   و املسجل   ،(2(( يناير 

تأسست الشركة دات   ،(2(( يناير 

املواصفات االتية:

ف  ب  أ  اال تماعية:  التسمية 

امولبليي

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة 

الترويج   : اال تماعي  الهدف 
العقاري

2) شارع  : تجزئة  املقر اال تماعي 

حي   5 رقم  شقة  الزرقطوني  محمد 

النهضة- تمارة.

رأ2  الشركة:حدد  املال  رأ2 
املال الشركة في  222.22 222  درهم 
فئة  من  حصة   2222: إلى  مقسمة 

222 محررة كليا على:
السيد أنوار بنبراهيم:522 حصة- 

السيد سعد بنبراهيم:222 حصة
السيدة اية بنبراهيم:222 حصة- 

السيدةغيتة بنبراهيم:222 حصة
السيدة لينا بنبراهيم:222 حصة- 
بلفقيه:222  السيدة فاطمة الزهراء 

حصة
التسيير : للسيد أنوار بنبراهيم
اإلمضاء: للسيد أنوار بنبراهيم

السنة املالية تبتدأ من 22 يناير إلى 
32 ديسمبر من كل سنة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   9 بتاريخ  بتمارة  االبتدائية 
السجل   ،2(97 رقم:  تحت   ،(2((

التجاري 235399.
224 P

شركة مانا منت كونسيلتين
 اند اكونط

يسرى منصوري هندسة 
معمارية 

ش.م.م.ش.و
مقرها اال تماعي : زنقة نوباليا 

مجموعة 4 منطقة 27 بلوك Iحي 
الرياض الرباط

 (2 في اطار السند الخاص بتاريخ 
يناير ))2)، الشريك الوحيد لشركة 
معمارية،  هندسة  منصوري  يسرى 
تكوين  قوانين  وضع  ش.م.م.ش.و. 
شركة ذات مسؤولية محدودة تتمتع 

بالخصائص التالية :
منصوري  يسرى   : التسمية 

هندسة معمارية ش.م.م.ش.و.
راسمال : 222.222 درهم.

الهندسة  تخصص   : املوضوع 
املعمارية والتخطيط.

يسرى  السيدة  تعيين   : االدارة 
منصوري مسيرة الشركة.

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 
رقم  تحت  بالرباط،  التجارية 

257839 بتاريخ 24 فبراير ))2).
225 P

CABINET EL BAZ

FATIMA EL BAZ CHERKAB

 EXPERT INTERPRETE TRADUCTRICE

ASSERMENTE

 AGREE PRES LA COUR D›APPEL

LES TRIBUNAUX

ET LES CONSULATS

 STE HOLDING INVEST

ASSA
تاسيس شركة

بمو 8 عقد عرفي مؤرخ بالرباط 

انجاز  تم   ،(2(2 ديسمبر   (2 في 

باسهم  لشركة  االسا�سي  النظام 

مبسطة مميزاتها كالتالي :

 STE HOLDING  : التسمية 

.INVEST ASSA

: شركة االسهم  الصفة القانونية 

املبسطة.

الشركة  غرض  يهدف   : الغرض 

في املغرب والخارج الى تاسيس ملكية 

منقولة وعقارية والى تسييرها.

التصرف  يمكنها  الغاية،  ولهذه 

القيام  الخاص  لحسابها  حصريا 

بالعمليات التالية :

في  ميع  واملساهمة  املشاركة 

الصناعية  املقاوالت  أو  الشركات 

أو التجارية أو العقارية أو املالية أو 

غيرها.

القيم  وتحقيق  وتوظيف  شراء 

العقارية.

اقتناء العقارات.

على  املؤسسة  امللكية  ادارة 

و ه  على  ذلك  في  بما  النحو،  هذا 

عادية  بطريقة  ولكن  الخصوص، 
بيع بعض عناصر االصول  شيئا ما، 

املنقولة أو العقارية.

العمليات  العموم  ميع  وعلى 

التي ترتبط باالنشطة املذكورة أعاله 

او التي من شانها تسهيل نمو وتنمية 

الشركة.

حدد مقر الشركة   : مقر الشركة 

 ،(4 فور  لو  الرياض،  مركز  بحي 

امليليا  شارع  زاوية  االول،  الطابق 

وزنقة مزياطا الرباط.

في  الشركة  مدة  حددت   : املدة 

من يوم تقييدها في  سنة ابتداء   99

السجل التجاري.

راسمال  حدد   : الشركة  راسمال 

مجزأ  درهم،   222.222 في  الشركة 

من  إسمية  بقيمة  سهم   2222 الى 

فئة 222 درهم لكل سهم، ومدفوعة 

القيمة كليا.

تسيير  يتم   : املسيرة  االدارة 

الشركة من قبل رئيسة وحيدة ملدة 

 MARL SARL غير محدودة : الشركة

املسؤولية  محدودة  شركة   ،AU

راسمالها  الوحيد،  الشريك  ذات 

الشركة  مقر  درهم،   2.(22.222

الرياض  حي   ،(8 رقم  امليليا  شارع 

الرباط

السجل التجاري : 2293737.

لكل سنة   : السنة املالية للشركة 

تبتدئ من  مالية للشركة مدة سنة، 

فاتح يناير وتنتهي في 32 ديسمبر.

التخصيصات  بعد   : الربح 

بالنظام  الخاصة  أو  القانونية 

بالرصيد  االحتفاظ  يتم  االسا�سي، 

عدا  ما  قرارهم،  حس8  للشركاء 

من  ترحيلها  يقررون  التي  املبالغ 

  ديد أو تخصيصها الى مال احتياطي

 أو عدة أموال احتياطية استثنائية.

تفويتات  إن   : املوافقة  شرط 

االسهم للغير أو لفائدة شريك واحد، 

اصوات   3/4 تخضع ملوافقة أغلبية 

حق  على  يتوفرون  الذين  الشركات 

التصويت.

تم انجاز االيداع القانوني بكتابة 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   ،(2(( فبراير  فاتح  في 

.2(2764

بالسجل  الشركة  تقييد  تم 

فبراير  فاتح  في  بالرباط  التجاري 

))2)، تحت رقم 2)2575.
االدارة املسيرة  

226 P
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STE ISSOUDER
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد 
راسمالها : 2.522.222 درهم

مقرها اال تماعي : شارع الكورنيش 

حي العنق الدارالبيضاء

السجل التجاري رقم : 98.469 

تحيين النظام االسا�سي
بمقت�سى محضر قرارات الشريك 

قرر   ،(2(2 نونبر   (( الوحيد بتاريخ 

الشريك الوحيد ما يلي :

 DIDIER السيدان  استقالة 

VACHER و FRANCOIS CROS من 

صفة وكيل.

تحيين النظام االسا�سي للشركة.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

ديسمبر   (5 بتاريخ  بالدارالبيضاء 

2)2)، تحت رقم 82352 و 82356.

227 P

STE IMMO OCEAN
شركة مساهمة

راسمالها : 362.222 درهم

مقرها اال تماعي : حي العنق، طريق 

الكورنيش الدارالبيضاء

السجل التجاري : 64532) 

الدارالبيضاء

تفويت حصص، تغيير الشكل 
القانوني للشركة، تحيين النظام 

االسا�سي للشركة
تعيين متصرفين ومدير عام ورئيس 

مجلس الرقابة
بمقت�سى محضر الجمعية العامة 

 IMMO OCEAN غير العادية لشركة

املنعقدة بتاريخ )) نونبر 2)2)، قرر 

الشركاء ما يلي :

حصة   752 بتفويت  الترخيص 

 LES شركة  طرف  من  اململوكة 

اململوكة  حصة   752 و   NONAINS

 NICOLAS السيد  طرف  من 

 SALON شركة  لفائدة   PEREZ

.PROMOTION MAROC

لفائدة  الحصص  تفويت  معاينة 

 SALON PROMOTION شركة 

MAROC وتعديل البند 7 من النظام 

االسا�سي للشركة.

للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 

الى شركة مساهمة ذات مجلس ادارة 

وتحيين النظام االسا�سي لللشركة.

معاينة انتهاء مدة انتداب املسيرين 

 NICOLAS PEREZ السيد  وتعيين 

 RON SIM CHYE HOCK والسيد 

والسيد   SIEK WEI TING والسيد 

كمتصرفين   TAHA BOUQDIB

بالشركة.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

ديسمبر   22 بتاريخ  بالدارالبيضاء 

2)2)، تحت رقم )7654  و76543، 

2)2)، تحت رقم  23 ديسمبر  بتاريخ 

.76786

ادارة  مجلس  محضر  بمقت�سى 

نونبر   (( بتاريخ  املنعقد  الشركة 

2)2)، تقرر ما يلي :

فصل مهام رئيس مجلس االدارة 

عن مهام املدير العام للشركة.

 RON SIM CHYE تعيين السيد 

HOCK كرئيس مجلس ادارة الشركة 

أي الى غاية  ملدة انتدابه كمتصرف، 

انعقاد الجمعية العامة العادية التي 

املالية  السنة  حسابات  في  ستبت 

املنتهية في 32 ديسمبر 6)2).

 NICOLAS PEREZ تعيين السيد 

ملدة  وذلك  للشركة  عام  كمدير 

غاية  الى  أي  كمتصرف،  انتدابه 

انعقاد الجمعية العادية التي ستبت 

في حسابات السنة املالية املنتهية في 

32 ديسمبر 6)2).

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

ديسمبر   (5 بتاريخ  بالدارالبيضاء 

2)2)، تحت رقم 82347.

228 P

 STE LEAR CORPORATION
MEKNES

شركة محدودة املسؤولية 
ذات شريك فريد

راسمالها : 552.222 درهم
مقرها اال تماعي : شارع محمد 

الساد2، الحي الصناعي، التجزئة 
)، مر ان مكنا2 

سجل تجاري رقم : 52.253 مكنا2
التعريف الضريبي رقم : 325)6)47

نقل املقر اال تماعي للشركة
بمقت�سى محضر قرارات الشريك 
 ،(2(2 نونبر   (6 في  مؤرخ  الفريد، 
 LEAR AUTOMOTIVE قررت شركة
MOROCCO SAS، ممثلة في شخص 
 ALEXANDRE السيد الكساندر برو 
 LEAR الشريك الفريد بشركة ،BRUE
نقل   ،CORPORATION MEKNES
املتوا دة  للشركة  اال تماعي  املقر 
الحي  الساد2،  حاليا بشارع محمد 
الى  مكنا2   ،( التجزئة  الصناعي، 

العنوان التالي :
منطقة اكروبوليس   ،UL3 تجزئة 
 LOT UL3 ZONE مكنا2 

.AGROPOLIS MEKNES
الشريك  قرر  القرار،  لهذا  وتبعا 
االسا�سي  النظام  تعديل  الوحيد 

للشركة.
بكتابة  القانوني  االيداع  تم 
الضبط باملحكمة التجارية بمكنا2 
تحت رقم   ،(2(( فبراير   22 بتاريخ 

.557
229 P

السيد  وزيف علون

فيدوسيير الحق

47 شارع رحال املسكيني الدارالبيضاء

الهاتف : 3).5).32.)).25

STE PARA ATLANTIS
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك واحد
تاسيس شركة

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
أغسطس   6 بتاريخ  بالدارالبيضاء 
اسا�سي  نظام  تاسيس  تم   ،(2(2
بشريك  املسؤولية  محدودة  لشركة 

.واحد وخصائصها كالتالي :

 RAPA ATLANTIS  : التسمية 
بشريك  املسؤولية  محدودة  شركة 

وحيد.
أو  منتج  أي  تسويق   : املوضوع 

معدات طبية أو شبه طبية.
ازمور،  طريق   : اال تماعي  املقر 
حارت حمري، اوالد عزوز، دار بوعوة 

الدارالبيضاء.
املدة : 99 سنة.

 : الراسمال اال تماعي والحصص 
درهم   22.222 الراسمال محددة في 
 222 بقيمة  حصة   222 الى  مقسم 
مسجلة  الواحدة،  للحصة  درهم 
ومحررة نقدا من طرف السيدة بشرة 

بنزيت.
التسيير : الشركة مسيرة من طرف 

السيدة بشرة بنزيت.
السنة اال تماعية : من فاتح يناير 

الى 32 ديسمبر.
والسجل  القانوني  االيداع 
القانوني  االيداع  تم   : التجاري 
بالدارالبيضاء  التجارية  باملحكمة 
تحت الرقم   ،(2(2 أكتوبر   5 بتاريخ 
رقم  التجاري  والسجل   794957

.528282
بمثابة نسخة وبيان

فيدوسيير الحق

230 P

STE DORYLAB
SARL
تعديل

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
وعقود البيع املنعقدين بالرباط بتاريخ 
6 أكتوبر 2)2)، قرر الشركاء شركة 
مسؤولية  ذات  شركة   DORYLAB
درهم   222.222 راسمالها  محدودة، 
ومقرها اال تماعي اقامة ابن خلدون 
زنقة ابن حنبل عمارة 2 شقة رقم 22 

أكدال الرباط ما يلي :
النافعي  لسيد  حصة   2(5 بيع 
محمد التي يمتلك في شركة في شركة 
لصالح السيدة الناوري   DORYLAB
لطيفة، وكذلك بيع 52) حصة لسيد 
بن عمر املدغري رضا التي يمتلك في 
شركة DORYLAB لصالح السيد بن 

عمر املداغري يونس.
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السابقين  املسيرين  استقالة 

السيد النافعي محمد والسيد بن عمر 

وظائفهما  من  ميع  رضا  املدغري 

.DORYLAB التسيرية في الشركة
املداغري  عمر  بن  السيد  تعيين 

لطيفة  الناوري  والسيدة  يونس 

مع   DORYLAB لشركة  مسيران 

توقيع منفصل.

االسا�سي  القانون  مالئمة 

لتعديالت املذكورة.

سلطة االيداع واالشهار.

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 

رقم  تحت  بالرباط،  التجارية 

242))2 بتاريخ 25 فبراير ))2).

231 P

STE BOLORIA
شركة ذات مسوؤلية محدودة

راسمالها : 222.222 درهم

مقرها اال تماعي : شارع بوركون، 
زنقة  عفر ابن حبي8، اقامة 

املشرق ) الطابق االول رقم 3 

الدارالبيضاء

السجل التجاري رقم : 9)4532 

الدارالبيضاء

التعريف الضريبي رقم : 39497298

تفويت الحصص
بناءا على مقتضيات الجمع العام 

أبريل   (6 بتاريخ  املنعقد  االستثنائي 

2)2)، تمت املصادقة على القرارات 

التالية :

تفويت الحصة الوحيدة اململوكة 

من طرف السيد حسن بوتكراي الى 

السيد الهاشمي بوتكراي.

من  اململوكة  حصة   999 تفويت 

 EXPERTE HOLDING طرف شركة 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

 ANOUAR بشريك وحيد الى شركة 

AL MOSTAKBAL شركة مساهمة.

بوتكراي  حسن  السيد  استقالة 

من مهامه كمسير  للشركة.

بوتكراي  الهاشمي  السيد  تعيين 

كمسير  ديد للشركة.

تحيين  النظام االسا�سي للشركة.

التجاري  بالسجل  وضعه  تم 

بالدارالبيضاء بتاريخ 4 يونيو 2)2)، 

تحت رقم 58)782.
ملخص قصد النشر

مسير الشركة

232 P

 STE GREEN EARTH

CONSULTING
SARL

راسمالها : 52.222 درهم

السجل التجاري رقم : 235457

بمقت�سى القانون االسا�سي املؤرخ 

قد تم تاسيس   ،(2(( يناير   32 في 

شركة تحمل الخصائص التالية :

 GREEN EARTH  : التسمية 

.CONSULTING

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

مسؤولية محدودة.

الدراسة   : اال تماعي  الهدف 

في  التقنية  واملساعدة  والتكوين 

الحرا ة الزراعية، توزيع وبيع  ميع 

الزراعية،  واملدخالت  املنتجات 

الزراعية  والخدمات  االعمال 

والغابات، أعمال وخدمات متنوعة.

راسمال : 52.222 درهم.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التاسيس النهائي.

من فاتح يناير الى   : السنة املالية 

32 ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة 

االولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

املقر اال تماعي : رقم 236 الطابق 

القاهرة  زنقة   4 رقم  شقة  الثاني 

كوماتراف 2 تمارة.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 

ومحمد  مسعودي  السيدين  مال 

الحمداوي ملدة غير محدودة.

باملحكمة  القانوي  االيداع  تم 

فبراير   25 يوم  بتمارة  االبتدائية 

))2)، تحت رقم 7462.

233 P

STE AOURAGH TOUR
شركة محدودة مسؤولية 
راسمالها : 222.222 درهم

مقرها اال تماعي : حي السالم طريق 
انس ابن مالك شارع )3 الداخلة

تاسيس شركة
بتاريخ  عرفي  عقد   بمو 8 
املصادقة  تمت   ،(2(2 ديسمبر   22
ذات  لشركة  االسا�سي  القانون  على 
مسؤولية محدودة ذات الخصائص 

التالية :
 AOURAGH  : التسمية التجارية 

.TOUR
ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

مسؤولية محدودة.
الهدف : نجارة االملنيوم.

العمليات  عامة  ميع  بصفة 
غير  أو  مباشرة  بصفة  املرتبطة 

مباشرة بنشاط الشركة.
املقر اال تماعي : حي السالم طريق 

انس ابن مالك شارع )3 الداخلة.
راسمال : 222.222 درهم مقسمة 
درهم   222 2222 حصة من فئة  الى 

للحصة الواحدة.
املدة : 99 سنة بعد التاسيس.

اوراغ  الحو  السيد   : التسيير 
غير  ملدة  اكزار  سعيد  والسيد 

محدودة.
وقد تم االيداع القانوني باملحكمة 
 (2 بتاريخ  بالداخلة  االبتدائية 
السجل  رقم  تحت   ،(2(2 ديسمبر 

التجاري 2279).
234 P

 STE SOUHAIB & MOUSSAB
 TRANSPORT

SARL
شركة محدودة مسؤولية 
CAPITAL : 100.000 DHS

 SIEGE : GR 19 N°8 BOUITATE
CYM RABAT
تاسيس شركة

بمو 8 عقد عرفي مؤرخ في سال 
بتاريخ 27 نونبر 2)2)، قد تم تاسيس 

شركة ذات مسؤولية محدودة.

 SOUHAIB &  : التسمية  
 MOUSSAB TRANSPORT SARL

.AU
نقل البضائع   : الهدف اال تماعي 
وطنية وعاملية، استيراد وتصدير، بيع 
توزيع  وبالتقسيط،  بالجملة  وشراء 
وتمثيل، سمسرة وتعريف لكل انواع 

البضائع واملعدات و ميع املواد..
 222.222  : الشركة  راسمال  
حصة من   2222 الى  درهم مقسمة 
فئة 222 درهم للحصة الواحدة على 

الشكل التالي :
 2222  .... التباعي  عثمان  السيد 

حصة.
التاسيس  من  سنة   99  : املدة 

النهائي من تاريخ السجل التجاري.
 GR 29 N°8 BOUITATE  : املقر 

.CYM RABAT
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
32 ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
التباعي  عثمان  السيد    : املسير 
 4(7962 التعريف  لبطاقة  الحامل 

.M حرف
التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

257773 بتاريخ 9 فبراير ))2).
235 P

 STE BANNOUR LIMOUSINE
SARL AU

تاسيس شركة
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
 ،(2(( فبراير  فاتح  بتاريخ  الرباط 
قد تم تاسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة بشريك وحيد.
 BANNOUR  : التسمية  

.LIMOUSINE SARL AU
تا ير   : اال تماعي  الهدف 

السيارات بدون سائق.
 222.222  : الشركة   راسمال 
حصة من   2222 الى  درهم مقسمة 
فئة 222 درهم للحصة الواحدة على 

الشكل التالي :
التاسيس  بعد  سنة   99  : املدة 

النهائي من تاريخ السجل التجاري.
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من فاتح يناير الى   : السنة املالية 
32 ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة 

االولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
املقر اال تماعي : العمارة 55 شقة 
اكدال  عمير  ولد  فال  شارع   2 رقم 

الرباط.
املسير ة : احسان الصالحي.

 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 
.257989

تم االيداع القانوني لدى املحكمة 
فبراير   26 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

.(2((
236 P

STE SABLE POMPE
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
تاسيس شركة

عرفي  عقد  بمقت�سى 
بالدارالبيضاء بتاريخ 6 يناير  ))2)،  
لشركة  االسا�سي  القانون  وضع  تم 
ذات املسوؤلية املحدودة الخصائص 

التالية :
 SABLE اال تماعية:  التسمية 

.POMPE SARL
الهدف اال تماعي :

 ، الغير  عن  نيابة  البضائع  نقل 
نقل خالصة االمنت، أعمال مختلفة، 
واستيراد  البناء  معدات  تأ ير 

وتصدير.
 9 عمارة   26  : اال تماعي  املقر 
زنقة فاغزوفيا املحيط   3 شقة رقم 

الرباط.
املدة اال تماعية : 99 سنة ابتداء 

من تاريخ تاسيسها.
 222.222  : اال تماعي  الراسمال 
حصة من   2222 درهم موزعة على 
درهم للحصة وزعت كما   222 فئة 

يلي :
احمد الريحاني : 522 حصة.

عبد العالي الزيتي : 522 حصة.
السنة اال تماعية : تبدأ من فاتح 
سنة كل  من  ديسمبر   32 الى   يناير 
ما عدا السنة األولى تبتدئ من تاريخ 

التسجيل.

التسيير  : السيد احمد الرحماني 
مسيرين  الزيتي  العالي  عبد  والسيد 

للشركة ملدة غير محدودة.
التجاري  السجل  االيداع  تم 
التجارية  باملحكمة  الضبط  بمكت8 
 ،(2(( فبراير   26 بتاريخ  بالرباط 
تحت رقم 257947 ايداع قانوني رقم 

.2(((26
237 P

  STE  IMANI DESIGN
SARL-AU 

في  مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
قد   ،(229 نونبر   32 بتاريخ  الرباط٬ 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة بشريك واحد .
التسمية :

  IMANI DESIGN
لبيع  محل    : اال تماعي  الهدف 

وصنع الحلي و املجوهرات.           
رأسمال الشركة : 222.222 درهم 
فئة  من  حصة   2222 إلى  مقسمة 

222 درهم للحصة الواحدة.
  2222 هشام  العماني   : السيد 

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

السجل التجاري.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
32 د نبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
الرحيم  عبد  تجزئة   (5 املقر: 

وزهرة وادي الذه8 تمارة.
املسير : العماني هشام . 

  : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 
9225)2  باملحكمة االبتدائية بتمارة
238 P

STE  CREDIT SOLUTION
SARL AU

بعد عقد الجمع العام غير العادي 
   ،(2(2 فبراير   25 بتاريخ  للشركة 
اللة  شارع    : التالي  باملقر  املو ودة 
 5 رقم  عمارة   2 ادم  تجزئة   اسماء 

املحل رقم 2 سال تبريكت .

العادي  غير  العام  الجمع  وعقد 

في   08/09/2021 بتاريخ  للشركة 

نفس املقر.

بيع الحصص اال تماعية

أربعة  يبيع  لحرش  انا2  السيد 

يمتلكها  ا تماعية  حصة   422 مئة 

  CREDIT SOLUTION* بالشركة 

*لفائدة  الجامعي طارق. 

تغيير الشكل القانوني

تحويل الشكل القانوني من شركة 

إلى شركة  ذات مسؤولية محدودة  

بشريك  محدودة  مسؤولية  ذات 

واحد.

تأسيس فرع  ديد.

بمدينة  فرع  ديد  تاسيس  تم 

فا2 في املقر اال تماعي التالي اقامة 

فلسطين   شارع   34 رقم   الحرية 

املدينة الجديدة فا2   .

االبتدائية  باملحكمة  اإليداع  تم 

23/09/2021تحت  بتاريخ  بسال 

الرقم 37463 و تم اإليداع باملحكمة 

يناير   2( بتاريخ  بفا2  التجارية  

))2)، تحت الرقم 254. 

239 P

STE DAKHLA HOTSPOT
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد

تاسيس شركة
تم وضع   ،(2(( فبراير   7 بتاريخ 

قانون منظم لشركة ذات املسوؤلية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد وذات 

املميزات التالية :

 DAKHLA HOTSPOT : التسمية

ذات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الشريك الوحيد.

والتدبير  التسيير   : الهدف 

السياحي.

الراسمال : حدد في مبلغ 222.222 

حصة من   2222 الى  درهم مقسمة 

موزعة  للواحدة  درهم   222 فئة 

كاالتي :

 2222  .... الصغير  نافعي  السيد 

حصة.

املسجد  حي   : اال تماعي  املقر 

املسيرة 2 الداخلة.

تسير من طرف السيد    : االدارة 

نافعي الصغير ملدة غير محددة.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 

االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

 ،(2(( فبراير   22 بتاريخ  بالداخلة 

السجل   ،2022/257 رقم  تحت 

التجاري رقم 2729).

240 P

STE  FAST TRANS DAK
 SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

تاسيس شركة
نم وضع   ،(2(( فبراير   7 بتاريخ 

قانون منظم لشركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات املميزات التالية :

 STE FAST TRANS  : التسمية 

.DAK SARL

والدولي  الوطني  النقل   : الهدف 

للبضائع لصالح  الغير.

الراسمال : حدد في مبلغ 222.222 

حصة من   2222 الى  درهم مقسمة 

موزعة  للواحدة  درهم   222 فئة 

كاالتي :

 522  .... الصغير  نافعي  السيد 

حصة.

 ..... االدري�سي  الدين  نور  السيد 

522 حصة.

املسجد  حي   : اال تماعي  املقر 

املسيرة 2 الداخلة.

السيد  طرف  من  تسير   : االدارة 

نافعي الصغير ملدة غير محددة.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 

االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

 ،(2(( فبراير   22 بتاريخ  بالداخلة 

السجل   ،2022/252 رقم  تحت 

التجاري رقم 22727).

241P
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STE GLORIA AGROLATS
تاسيس شركة

بتاريخ العرفي  للعقد   تبعا 
قوانين  وضع  تم   (2(( فبراير   22  

الشركة ذات املميزات التالية :
 STE GLORIA  : التسمية 

.AGROLATS
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.
يتعلق نشاط الشركة   : املوضوع 

سواء باملغرب أو خار ه :
 ميع االنشطة املتعلقة بالفالحة.
الضباط  نادي   : الرئي�سي  املقر 

عمارة ) الشقة 3 العيون.
الراسمال : حدد في مبلغ 222.222 
2222 حصة من  مقسمة الى  درهم، 
ملك  في  للواحدة  درهم   222 فئة 

السيد هشام أهل حماد.
السيد  تسيير من طرف   : االدارة 

هشام أهل حماد.
بكتابة  القانوني  االيداع  تم 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون 
تحت رقم   ،(2(( فبراير   24 بتاريخ 
رقم  التجاري  السجل   ،2022/384

.42(89
242 P

STE BIYA ASCENCEURS
شركة ذات مسؤولية محدودة

راسمالها : 222.222 درهم
مقرها اال تماعي : 9)4 شارع 

الحسن الثاني شقة رقم 22 أكدال 
الرباط

تاسيس شركة
سجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بالرباط بتاريخ 6) يناير ))2)، حرر 
محدودة  لشركة  االسا�سي  القانون 
املسؤولية تحمل املواصفات التالية :

 STE BIYA  : التسمية 
.ASCENCEURS SARL

التركيبات  في  مقاولة    : الهدف 
الكهربائية وصيانة واصالح مصاعد 

املباني.

املختلفة  االشغال  في  مقاولة 
والبناء.

وقطع  املصاعد  االت  استيراد 
غيارها.

شارع   4(9   : اال تماعي  املقر 
أكدال   22 الحسن الثاني شقة رقم 

الرباط.
املدة : 99 سنة.

راسمال اال تماعي : حدد راسمال 
درهم موزع على   222.222 مبلغ  في 
درهم   222 بقيمة  حصة   2222
للحصة الواحدة موزعة بين الشركاء 

على الشكل التالي :
السيد بياع علي ... 522 حصة.

السيدة الوالي نادية ... 52) حصة.
السيد بياع محمد ... 42) حصة.

املجموع ...... 2222 حصة.
قبل  من  الشركة  تدار   : االدارة 

املسيرين.
السيد بياع علي.

السيدة الوالي نادية.
من فاتح يناير الى   : السنة املالية 

32 ديسمبر.
النشاء   %  5 تقتطع   : الحصص 
ويخصص  القانوني  االحتياطي  املال 

الفائض حس8 قرار الشركاء.
بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 
فبراير   24 بتاريخ  بالرباط  التجاري 

))2)، تحت رقم 57863).
243 P

شركة بتابكس وجدة
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك واحد
راسمالها : 222.222 درهم

مقرها اال تماعي : الحي املحمدي حي 
ملنور زنقة ) رقم 49 و دة

تصفية الشركة
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
 ،(2(2 ديسمبر   25 بتاريخ  املنعقد 

للشركة تقرر ما يلي :
تصفية الشركة.

تبرئة ذمة الشركة السيد بوطيبي 
عبد رحيم الحامل لبطاقة التعريف 
وانتهاء   ،F4(2528 رقم  الوطنية 
من  الشركة  على  والتشطي8  مهامه 

السجل التجاري.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 
الضبط باملحكمة التجارية بو دة في 

8) يناير ))2)، تحت رقم )34.
244 P

STE DOLCE & BIO
SARL AU

مقرها اال تماعي : الطابق السفلي 
رقم 666 تجزئة الوحدة املحمدية

تاسيس شركة
حرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 
 ،(2(( يناير   5 تاريخ  في  باملحمدية 
القانون االسا�سي للشركة  تم انشاء 
وحيد  بشريك  املسؤولية  محدودة 

خصائصها كالتالي :
التسمية : ضولص & بيو.

املعجنات  تا ر   : هدف 
واملخبوزات.

مقدم الو بات الجاهزة.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التاسيس.
في  محدد   : الشركة  راسمال 
22.222 درهم مقسم الى 222 حصة 

من فئة 222 درهم للحصة.
 222 كندول  العرو�سي  للسيد 

حصة.
تم تعيين السيد   : الدارة الشركة 
وحيد  كمسير  كندول  العرو�سي 

للشركة.
بكتابة  القانوني  االيداع  تم 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
باملحمدية يوم 7 فبراير ))2)، تحت 

رقم 58).
245 P

STE SOFOHAN
SARL AU

انشاء شركة
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بفا2 
تم تاسيس   ،(227 يوليو   22 بتاريخ 
ذات  املحدودة  املسؤولية  شركة 

الشريك الوحيد، خصياتها كالتالي :
.STE SOUFOHAN : التسمية

التجارة  أشغال مختلفة،   : هدف 
واستيراد والتصدير.

حي   5 زنقة   22  : املقر اال تماعي 

بنسليمان ظهر الخميس فا2.

املدة : 99 سنة.
في  محدد   : الشركة  راسمال 

 2222 الى  مقسمة  درهم   222.222

حصة من فئة 222 درهم للحصة.

حنان  السيدة  عينت   : التسيير 

غير  ملدة  للشركة  مسيرة  فوزية 

محدودة.

كتابة  لدى  القانوني  االيداع  تم 

بفا2  التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   ،(227 فبراير   8 بتاريخ 

.6571/17

246 P

STE F& SA IMMO
SARL

العام  الجمع  محضر  اثر  على 

 ،(2(( يناير   2( بتاريخ  االستثنائي 

فبراير   4 تم تسجيله بالرباط بتاريخ 

بعض  على  االتفاق  تم   ،(2((

املذكورة  الشركة  تخص  التعديالت 

أعاله وهي على الشكل االتي :

بين  اال تماعية  الحصص  بيع 

والسيدة سناء  عمر عساوي  السيد 

القباج :

 522 عساوي  عمر  السيد  باع 

في  يملكها  التي  ا تماعية  حصة 

السيدة  الى  اعاله  املذكورة  الشركة 

في  الجديدة  الشريكة  القباج  سناء 

وأصبحت  أعاله  املذكورة  الشركة 

522 حصة ا تماعية وأصبح  تملك 

تقسيم الحصص على الشكل االتي :

 522 مالكا  القباج  بدر  السيد 

حصة ا تماعية.

أصبحت  القباج  سناء  السيدة 

مالكة 522 حصة ا تماعية.

منص8 مسير الشركة :
عساوي  زين8  السيدة  بقيت 

كمسيرة للشركة املذكورة أعاله ملدة 

غير محدودة.

تحيين القانون االسا�سي للشركة 

: تم تحيين القانون االسا�سي للشركة 

حس8 التعديالت املذكورة أعاله.
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باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 
فبراير   26 بتاريخ  بتمارة  االبتدائية 

))2)، تحت رقم 7472.
247 P

 HOUSING HELP
sarl

 8 محرر   عرفي  عقد  بمقت�سى 
فبراير ))2)،  تم تكوين نظام أسا�سي 
املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

خصائصها كالتالي:
HOUSING HELP    :    » التسمية
تمار2 الشركة األهداف  الهدف: 

التالية:
  ميع عمليات التطوير والتشييد 

والتقسيم العقاري
 كافة أعمال تركيبات املباني.

تقديم الخدمات.
زنقة  مكرر   2(  : املقر اال تماعي 

لبنان شقة رقم 3 املحيط الرباط
مائة أالف  املال اال تماعي:  رأ2 
 2222 إلى  مقسم   222.222 درهم 

حصة قيمة كل واحدة 222 درهم.
ايوب  السيد   تعيين  التسيير: 
التعريف  لبطاقة  الحامل  السحيمي 
كمسير وحيد     AE27(847 الوطنية  

للشركة وملدة غير محدودة.
وضع  تم  القانوني  اإليداع 
الضبط  كتابة  لدى  القانوني  امللف 
باملحكمة التجارية بالرباط تحت رقم 

السجل التجاري 257983.
248 P

STE VELDOMIN
SARL AU

مقرها اال تماعي : )2 مكررزنقة 
لبنان رقم 3 املحيط الرباط

تاسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي حرر بالرباط 
لشركة  االسا�سي  القانون  وضع  تم 
الشريك  ذات  املسؤولية  محدودة 

الوحيد وذات املواصفات التالية :
التسمية : فيلدومين ش.م.م.ش.و.
مكررزنقة   2(  : مقرها اال تماعي 

لبنان رقم 3 املحيط الرباط.

رأ2 املال : 222.222 درهم مكون 
222 درهم  2222 حصة من فئة  من 

لكل حصة لفائدة :
 2222  ... محمد  واد  السيد 

حصة.
الغرض : االشغال املختلفة.

املدة : 99 سنة.
محمد  الشركة  يسير   : املسير 

 واد ملدة غير محدودة.
باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 
التجارية بالرباط تحت رقم السجل 

التجاري 257933.
249 P

STE SOFIGAS
SARL

مقرها : رقم 38 اقامة  نان عالل شارع طارق 
بن زياد تمارة

مكت8 املحاسبة

STE BESTRAG
SARL AU

تاسيس شركة
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
تم  حيث  بتمارة   ،(2(( يناير   22  
لشركة  التأسي�سي  القانون  وضع 
وحيد  بشريك  املسوؤلية  محدودة 

مميزاتها كالتالي :
 STE BESTRAG SARL  : التسمية 

.AU
الهدف اال تماعي : أعمال البناء، 
وبيع تسويق  شراء  أشغال مختلفة، 
واملواد  املنتجات  وتمثيل  ميع 

واالمدادات من مواد البناء وغيرها.
بصفة عامة كل العمليات املالية، 
التجارية والصناعية املرتبطة بشكل 
بموضوع  مباشر  غير  أو  مباشر 
من  التي  العمليات  وكذا  الشركة 

شانها تنمية الشركة.
 32 عمارة    : اال تماعي  مقرها 
أحمد  موالي  شارع  شارع   8 شارع 

لوكيلي حسان الرباط.
املدة : 99 سنة.

رأ2 املال : حدد في مبلغ  522.222 
من  حصة   5222 من  مكون  درهم 
درهم لكل حصة الواحدة   222 فئة 

اكتتبت وحررت كلها من طرف :

 5222 مرزوقي  محمد  السيد 

حصة.

مرزوقي  محمد  السيد   : التسيير 

غير  ملدة  الشركة  مسير  يعتبر 

محدودة.

من  تبتدئ   : اال تماعية  السنة 

ديسمبر من   32 فاتح يناير وتنتهي في 

كل سنة.

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 

التجارية بالرباط تحت رقم 57)))2 

بتاريخ 26 فبراير ))2).
عن النسخة والنص

250 P
 

STE PALACE NOUR 11

SARL AU

تعديالت في النظام االسا�سي للشركة
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

اال تماعي  باملقر  املنعقد  للشركة 

99 حي املغرب العربي  الكائن بتجزئة 

 (9 يوم  تمارة  زياد  بن  طارق  شارع 

سبتمبر 2)2)، قرر الشركاء ما يلي :

الشركاء  قرر   : الحصص  تفويت 

بيع  ميع حصصهم بالشركة البالغ 

عددها 2222 حصة الى السيد عزوز 

رقم  الوطنية  البطاقة  حامل  البعل 

.A4(4559

مسير  ديد  وتعيين  استقالة 

تفويت  عملية  اثر  على   : للشركة 

سكينة  السيدة  قررت  الحصص 

الشرقاوي تقديم استقالتها كمسيرة 

السيد عزوز  للشركة وبذلك اصبح 

البعل مسيرا لها.

تغيير الشكل القانوني للشركة :

على اثر عملية تفويت الحصص 

أصبحت  بالكامل من طرف الشركاء 

شركة   PALACE NOUR 22 شركة 

بشريك  محدودة  مسوؤلية  ذات 

وحيد.

من  و26  و7  و6   2 املواد  تعديل 

النظام االسا�سي للشركة.

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 

أكتوبر   2( بتاريخ  بتمارة  االبتدائية 

2)2)، تحت رقم 4225.

251 P

UNIHEALTH

SARL

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

بمقت�سى عقد توثيقي مؤرخ بسال 

تأسيس  تم   (2(( يناير   32 يوم 

شركة ذات مسؤولية محدودة تحمل 

الخصائص التالية :

.UNIHEALTH SARL : التسمية

الهدف اإل تماعي : 

وتصدير  واستيراد  تصنيع 

املنتجات الصيدالنية.

رأسمال الشركة : 222.222 درهم 

مقسم إلى 2222 حصة من فئة 222 

درهم للحصة الواحدة.

السيد علي التازي 522 حصة.

السيدة ليلى التازي 522 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل التجاري.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

32 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

الحسن  شارع   422 رقم   : املقر 

الثاني شقة رقم 5 الرباط.

طرف  من  الشركة  تسير  املسير: 

كل من السيد علي التازي والسيدة 

ليلى التازي ملدة غير محدودة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني باملحكمة التجارية بالرباط 

رقم  تحت   (2(( فبراير   26 بتاريخ 

.2(((4(

التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.257977

252 P
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 OSKY WHOLESALE &

CAPACITY CONSULTING
2.ت الرباط : 6239)2

تحويل مقر الشركة
حرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 

قرر  نوفمنبر2)2)،   26 في  بالرباط 

 OSKY WHOLESALE شركة  مسير 

 & CAPACITY CONSULTING

ش.ذ.م.م ذات الشريك الوحيد،ذات 
درهم،مقرها   22.222 رأسمالها 

46 شارع عقبة،  بالرباط أكدال رقم 

شقة ) ما يلي :

تحويل مقر الشركة بتمارة سيدي 

 ،GH5 إقامة لؤلؤة زعير  يحيى زعير، 

عمارة رقم A شقة 24.

من   4 املادة  تعديل  تم  وبذلك 

القانون األسا�سي للشركة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   (2(( فبراير   ( بتاريخ 

.2(274(
من أ ل اإلستخالص والبيان

253 P

FLEXIMEDIC
2.ت الرباط : 8322)2

تنازل عن حصص
استقالة مسير وتعيين مسير  ديد
تحيين القانون األسا�سي للشركة

بمقت�سى عقد عرفي حرر بتمارة 

الشريك  قرر   ،(2(( يناير   (( في 

 FLEXIMEDIC لشركة  الوحيد  
درهم   222.222 رأسمالها  ش.ذ.م.م، 

حي  الزرقطوني  شارع  تمارة،  مقرها 

النهضة بناية 36 محل ) ما يلي :

نادية  السيدة  تنازل  قبول 

تملكها  2.222حصة  عن  الشقوري 

لطيفة  السيدة  لفائدة   بالشركة 

فطامي .

استقالة السيدة نادية الشقوري 

السيدة  وتعيين  مهامها كمسيرة  من 

كمسيرة  ديدة  فطامي  لطيفة 

ووحيدة للشركة.

تحيين القانون القانون األسا�سي 

للشركة.

 7،6،1 املواد  تعديل  تم  وبذلك 

و24 من القانون األسا�سي للشركة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بتمارة  اإلبتدائية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   (2(( فبراير   ( بتاريخ 

.7357
من أ ل اإلستخالص والبيان

254 P

HILAMED
تأسيس ش.ذ.م.م

بمقت�سى عقد عرفي حرر بتمارة في 

تم تحرير القوانين   ،(2(( يناير   (8

األساسية لش.ذ.م.م مميزاتها كالتالي :

التسمية : HILAMED ش.ذ.م.م.

الهدف : للشركة األهداف التالية:

األشغال املختلفة والبناء.

أو  املائي أو الطالء  أعمال العزل 

الصرف الصحي أو غيرها من السباكة 

أو الكهرباء أو أعمال التجصيص.

بيع مواد البناء.

نقل البضائع.

 ميع أنواع األعمال والخدمات في 

مجال البناء والهندسة املدنية لصالح 

القطاع الخاص أو العام عموما ميع 

الصناعية،  التجارية،  العمليات 

املتعلقة  والثابتة،  املنقولة  املالية، 

بصفة مباشرة أو غير مباشرة بأحد 

من  والتي  أعاله  املذكورة  األهداف 

شأنها تسهيل تنمية الشركة.

6 طريق سيدي  تمارة كلم   : املقر 

يحيى زعير محل رقم ) مر2 الخير.
درهم   222.222  : املال  رأ2 

فئة  من  حصة   2222 على  مقسمة 

بين  موزعة  للواحدة  درهم   222

الشركاء كالتالي :

السيد الهاللي محمد 522 حصة.

 522 بوشعي8  الهاللي  السيد 

حصة.

تسير الشركة ملدة غير   : التسيير 

الهاللي  السيد  طرف  من  محدودة 

محمد.

السنة املالية : تبتدئ في فاتح يناير 

وتنتهي في 32 ديسمبر .

يوم  من  تبتدئ  سنة   99  : املدة 

تقييد الشركة بالسجل التجاري.

باملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 

 7445 عدد  تحت  بتمارة  اإلبتدائية 

بتاريخ 24 فبراير ))2).

تقييد  تم   : التجاري  السجل 

السجل  مصلحة  لدى  الشركة 

بتمارة  اإلبتدائية  باملحكمة  التجاري 

تحت عدد 5435)2 بتاريخ 24 فبراير 

.(2((
من أ ل اإلستخالص والبيان

255 P

MA-MATRIX
SARL AU

إعالن
تبعا لقرار املساهم الوحيد بتاريخ 

23 ديسمبر 2)2) تمت املوافقة على:

إلى  للشركة  الرئي�سي  املقر  نقل 

رقم  مكت8  ريو  إقامة  الدارالبيضاء 

55 عين الذئاب.

باملحكمة   : القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  بالدارالبيضاء  التجارية 

يناير ))2) تحت عدد 827832.

256 P

DECOFLEX
SARL

إعالن
تبعا ملقتضيات الجمع العام الغير 

تمت   (2(( يناير   (6 العادي بتاريخ 

املوافقة على:

 وقف نشاط الشركة.

تعيين السيد علي شاوني مصفي 

قانوني للشركة.

باملقر  التصفية  مقر  تحديد 

الرئي�سي للشركة.

باملحكمة   : القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  بالدارالبيضاء  التجارية 

يناير ))2) تحت عدد 79))82.

257 P

 STE. LUXURY NATURAL

COSMETICS

S.A.R.L AU

بالرباط  مؤرخ  محضر  بمقت�سى 

بتاريخ 4 فبراير ))2) تم ما يلي :

حسين  وتسمية  الشركة  حل 

بمقرها  الشركة  لتصفية   ودي 

اإل تماعي .

باملحكمة  تم  القانوني  اإليداع 

فبراير   26 بتاريخ  الرباط  التجارية 

))2) تحت 25)))2.

258 P

DIAE SAIF

SARL

بمقت�سى عقد عرفي مسجل بتاريخ 

بالرباط تم تأسيس   (2(( فبراير   7

شركة ذات املسؤولية املحدودة.

.DIAE SAIF : التسمية

الهدف : 

مقاول في البناء.

األول  الحسن  شارع   : العنوان 

 (6 الشقة   4 إقامة عيبودي الطابق 

تمارة.

الرأسمال : حدد رأسمال الشركة 

 2222 222222 درهم مقسمة إلى  في 

للحصة  درهم   222 بقيمة  حصة 

الواحدة :

522 حصة للسيد أسامة شعيرات 

و522 حصة للسيدة سلوى شعيرات.

: تم تعيين السيد أسامة  التسيير 

غير  ملدة  للشركة  كمسير  شعيرات 

محدودة.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

32 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل .

التجاري  السجل  في  التقييد  تم 

 26 بتاريخ   235479 تمارة تحت رقم 

فبراير ))2).

259 P
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GEN-  MAGHREB
SARL AU

مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بالدارالبيضاء   (2(( فبراير   9 بتاريخ 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة بشريك واحد.
.GEN- MAGHREB : التسمية

الهدف : 
مقاول في أعمال البناء.

نقل البضائع عن طريق السيارات 
املعتمدة والشحن القانوني.

النقل الحضري.
تنظيف املتا ر والشقق.

العنوان : 23 زنقة القصر الطابق 
الخامس املعاريف الدارالبيضاء.

 الرأسمال : حدد رأسمال الشركة 
 2222 222222 درهم مقسمة إلى  في 
للحصة  درهم   222 بقيمة  حصة 

الواحدة للسيد عبد هللا ملغاري.
عبد  السيد  تعيين  تم   : التسيير 
هللا ملغاري كمسير للشركة ملدة غير 

محدودة.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
32 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل .
التجاري  السجل  في  التقييد  تم 
 53(725 رقم  تحت  الدارالبيضاء 

بتاريخ 26 فبراير ))2).
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 OUKHAJJA
CONSTRUCTION

مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بالرباط   (2(( يناير   (6 بتاريخ 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة.
 OUKHAJJA  : التسمية 

.CONSTRUCTION
حي املغرب العربي رقم   : العنوان 

34 سيكتور 2 تمارة.
الرأسمال : حدد رأسمال الشركة 
 2222 222222 درهم مقسمة إلى  في 
للحصة  درهم   222 بقيمة  حصة 

الواحدة :

السيد محمد اخجة 822 حصة.
 (22 اخجة  سفيان  والسيد 

حصة.
تم تعيين السيد محمد   : التسيير 
غير  ملدة  للشركة  كمسير  اخجة 

محدودة.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
32 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل .
التجاري  السجل  في  التقييد  تم 
بتاريخ  235433 رقم  تحت   تمارة 

 24 فبراير ))2).
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EL GATI PROPRE
SARL AU

مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم  بالرباط   (2(( فبراير   ( بتاريخ 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

املحدودة بشريك واحد.
.EL GATI PROPRE : التسمية

لواللدة  دوار  ملناصر   : العنوان 
سيدي مغار تمارة.

الرأسمال : حدد رأسمال الشركة 
 2222 222222 درهم مقسمة إلى  في 
للحصة  درهم   222 بقيمة  حصة 

الواحدة : للسيدة سكينة الكاطي.
السيدة  تعيين  تم   : التسيير 
سكينة الكاطي كمسيرة للشركة ملدة 

غير محدودة.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
32 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل .
التجاري  السجل  في  التقييد  تم 
بتاريخ  235442 رقم  تحت   تمارة 

 25 فبراير))2).
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 ENTREPRISE GENERALE
CHEKKAR

SARL AU
بمقت�سى عقد عرفي مسجل بتاريخ 
بالدارالبيضاء   (2(( فبراير  فاتح 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة بشريك واحد.

 ENTRPRISE  : التسمية 

.GENERALE CHEKKAR

العنوان : 23 زنقة القصر الطابق 

الخامس املعاريف الدارالبيضاء.

الرأسمال : حدد رأسمال الشركة 

 2222 222222 درهم مقسمة إلى  في 

للحصة  درهم   222 بقيمة  حصة 

الواحدة :

للسيد منصف شكار.

التسيير : تم تعيين السيد منصف 

غير  ملدة  للشركة  كمسير  شكار 

محدودة.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

32 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل .

التجاري  السجل  في  التقييد  تم 

 532277 رقم  تحت  بالدارالبيضاء 

بتاريخ 22 فبراير))2).
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SOMATRADIV
SARL

التصفية النهائية للشركة
بمو 8 القرارا الجماعي للشركاء 

 SOMATRADIV SARL شركة 

تحت  التجاري  بالسجل  املسجلة 

 32 بتاريخ  واملنعقد   ،66983 الرقم 

على  املصادقة  تمت   (2(2 ديسمبر 

القرارات التالية :

التصفية النهائية للشركة.

عبد  دهاج  أبو  السيد  تعيين 

السالم مأمور التصفية ففوضت له 

املهمة  بهذه  للقيام  السلطات   ميع 

النهائية  التصفية  مقر  رسخ  ثم 

 (72 الرقم  النهضة  حي  في  للشركة 

مجموعة الوحدة الرباط.

بكتابة   : القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

تحت   (2(( فبراير   8 بالرباط بتاريخ 

الرقم 2959)2.

264 P

ASADIO 
تأسيس شركة

في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
 27 يناير ))2) قد تم تأسيس شركة 
ذات املسؤولية املحدودة والتي تحمل 

الخصائص التالية :
.ASADIO : التسمية
الهدف اإل تماعي : 

أشغال عامة.
تجارة.

استيراد وتصدير.
 222.222  : الشركة  رأسمال 

درهم.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.
33 شارع  بتمارة   : املقر اإل تماعي 

عالل ابن عبد هللا متجر رقم ).
التسيير : السيد اسماعيل احبار.

فبراير   26  : القانوني  اإليداع 
.(2((

التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 
باملحكمة اإلبتدائية بتمارة 235472.
265 P

 NIBRAS TECHNOLOGIES
 SARL AU

 MASSIRA II :الكائن مقرها
 GROUPEMENT 1-A-18

TEMARA
إعالن عن بيع حصص ا تماعية 

 28 بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في 
شركة  مسير  أ مع  قد   (2(( يناير 
NIBRAS TECHNOLOGIES على ما 

يلي: 
بيع حصص ا تماعية : من طرف 
إلى  عبداالله  اشرف  دريف  السيد 

السيد سعيد املغزاوي 2222حصة.
دريف  السيد  املسير  استقالة 
السيد  وتسمية  عبداالله  اشرف 

سعيد املغزاوي كمسير للشركة.
 MASSIRA : تغيير مقر الشركة من
 II GROUPEMENT 2-A-28
 RUE 35 N°(8 رقم  إلى   TEMARA

.HAY AL FARAH RABAT
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تحيين القانون االسا�سي للشركة.
اإليداع  ثم  القانوني:  اإليداع 
الضبط  بكاتبة  األول  القانوني 
الرباط  بوالية  التجارية  باملحكمة 
رقم  تحت   (2(( فبراير   7 بتاريخ  

.2(2899
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  STE FOOD BROTHERHOOD
 SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
رأسمالها : 100.000،00 درهم

  املقر اال تماعي: حي النصر سكتور 
26 رقم 374 عين عودة-تمارة

رقم السجل التجاري: 235452
تأسيس شركة  ذات املسؤولية 

املحدودة
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى   -  2
شركة  تأسيس  تم   (2(( يناير   (8
ذات  املحدودة    املسؤولية  ذات 

الخصائص التالية :
 STE FOOD -التسمية:  

.BROTHERHOOD  SARL
-   نشاط الشركة: 

- مطعم.
- مطعم بيتزا.

- املشروبات املثلجات.
النصر  حي   : اال تماعي  املقر 
عودة- عين   374 رقم   26 سكتور 

تمارة. 
لقد تم تحديد  رأسمال الشركة: 
آلف درهم  في مئة  الشركة  رأسمال 
حصة ا تماعية   2222 مقسمة إلى 
موزعة  دراهم   222 الواحدة  قيمة 

كالتالي:
حصة   522 أيوب  لحمر  السيد: 

ا تماعية.
السيد: معاد االدري�سي 522 حصة 

ا تماعية.
تعيين  تم  لقد  الشركة:  تسيير   -

السيد معاد االدري�سي.
- السنة املالية: من فاتح يناير إلى 
باستثناء  سنة  كل  من  ديسمبر   32
تاريخ  من  تبتدئ  التي  األولى  السنة 

التقييد في السجل التجاري.

لقد تم تحديد مدة الشركة في   -

99 سنة.  

-) تم اإليداع القانوني لدى كتابة 

تمارة  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

تحت رقم   (2(( فبراير   25 بتاريخ  

السجل التجاري: 235452.
للنشر و اإلعالن
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ائتمانية أسفار كونساي

شقة رقم 4  نان النهضة 2 الرباط

الهاتف : 79.62.)2537.7

الهاتف النقال : 74.43.73.)266

STE.MBI SCAVI
SARL

رأسمال : 3.782.222.22 درهم

العنوان : شارع طارق ابن زياد، 

إقامة طارق تجزئة 3 عمارة رقم 22، 

شقة رقم 2 تمارة

تغييرات في الشركة
اإلستثنائي  العام  الجمع  إطار  في 

املنعقد   MBI SCAVI SARL لشركة 

بتاريخ 4) نوفمنبر2)2).

قرر األعضاء وباإل ماع التغييرات 

التالية :

تغيير مكان اإلقامة:

: يقع مقر الشركة في شارع  تذكير 

طارق ابن زياد، إقامة طارق تجزئة 3 

عمارة رقم 22، شقة رقم 2 تمارة.

تغيير  وباإل ماع  األعضاء  قرر 

عقد  بمو 8  الشركة  إقامة  مكان 

إيجار من شارع طارق ابن زياد، إقامة 

22، شقة  3 عمارة رقم  طارق تجزئة 

رقم 2 تمارة إلى شارع محمد الخامس  

حي النهضة 2 عمارة رقم 25 شقة رقم 

3 تمارة 222)2.

تحديث القانون األسا�سي للشركة 

الجديدة  التعديالت  مراعاة  مع 

للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالرباط يوم 9 فبراير ))2) 

تحت رقم 222))2.
للبيان
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ائتمانية أسفار كونساي

شقة رقم 4  نان النهضة 2 الرباط

الهاتف : 79.62.)2537.7

الهاتف النقال : 74.43.73.)266

  STE. HASHTAG COM
رأسمال : 222.222.22 درهم

العنوان : 25 شارع األبطال شقة رقم 
4 أكدال الرباط
قفل التصفية

العام  الجمع  انعقاد  إثر 
اإلستثنائي في املقر اإل تماعي لشركة 
يناير   (2 في يوم   HASHTAG COM
))2) قررت مساعدة املسيرة السيدة 
 AD8(85( تفوين صديقي ر.ب.ت.و 
للصعوبات  نظرا  الشركة  تصفية 

املالية .
صديقي  تفوين  السيدة  قامت 
الوضعية  بعرض  املصفية  بصفتها 
وبتفسير  للشركة  والحسابية  املالية 
تسوية  عن  أسفرت  التي  الطريقة 
حساباتها وبعد املناقشة وافق وأكد 
قفل  على  اإلستثنائي  العام  الجمع 
للمصفي  إبراء  وإعطاء  التصفية 

بإتمام املهمة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بالرباط يوم 9 فبراير ))2) 

تحت رقم )22))2.
للبيان
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 EMARAT AHL FES DE  شــركة
 TRAVAUX DIVERS ET

 NEGOCE
     SARL AU

شقة رقم 8, 3 زنقة اللة مريم فا2
 EMARAT AHL FES DE شركة  
  TRAVAUX DIVERS ET NEGOCE
العام  الجمع  محضر   SARL AU

االستثنائي بتاريخ 4 فبراير))2).
االستثنائي  العام  للجمع  2)تبعا 
 EMARAT AHL FES DE لشركة   
  TRAVAUX DIVERS ET NEGOCE
في  وحيد  بشريك  و.  .ذ.م.م  ش 
أفرزت  فبراير))2),   4 بتاريخ  فا2 

القرارات التالية :  

بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع  أ) 

من  ليصبح  درهم   400.000,00

100.000,00 درهم إلى 500.000,00 
درهم و ذلك بإدماج الحساب الجاري 

للشركاء .                                                                                

لدى  القانوني  اإليداع  تم   -((

التجارية  باملحكمة  الضبط  كتابة 

 24 بتاريخ   744 رقم  تحت  بفا2 

رقم  التجاري  ,السجل  فبراير))2) 

 . 44989
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STE. SOGEFICOM

 STE AFRAH SEBTI
 SARL

العامة  الجمعية  قرار  بمقت�سى 

فاتح  يوم  املنعقدة  العادية  الغير 

 STE AFRAH لشركة    (2(( فبراير 

اال تماعي  ومقرها   SEBTI –SARL

البطحة   6 رقم  مكوار  أحمد  شارع 

فا2.

الى  اال تماعي  املقر  تحويل   (2

العنوان االتي :   تجزئة مسرة رقم 7) 

بردلة طريق عين السمن فا2.

لدى  القانوني  اإليداع  ))تم 

رقم  تحت  بفا2  التجارية  املحكمة 

698/2022 بتاريخ 22 فبراير))2).
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   ATLAS CROISSANCE  شركــة
السـجــل الـتـجــاري : رقـــم 9)378 – 

أكـــاديـــــر

 26 بتاريخ  عرفي،  بمقت�سى عقد 

الجمعية  قررت   ،(2(2 ديسمبر 

العامة املنعقدة بمثابة الجمع العام 

 ATLAS اإلشتثنائي للشركة املسماة  

CROISSANCE شركة ذات مسؤولية 

 132.000,00 برأسمال  محدودة، 

درهم، الكائن مقرها بأكادير، ساحة 
 ،25 رقم  تيفاوين،  عمارة  الشباب، 

ص. ب. رقم 84، ما يلي :

للهدف  التالية  األنشطة  إضافة 

اإل تماعي للشركة :

 تقديم الخدمات املالية .
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الرقابة والتسيير واإلدارة لفائدة   

الشركات، سواء املغربية أو األ نبية .

باملغرب،  املقاولين  تكوين 

التواصل والتكوين املرئي.

للشركة  اإل تماعي  املقر  تحويل 

أكادير، ساحة الشباب، عمارة   : من 

التالي  العنوان  25إلى  رقم  تيفاوين، 

رقم  مكت8  تيميتار،  عمارة  أكادير، 

B52(A، شارع الحسن الثاني. 

و5   ( تم تغيير الفصلين  وبالتالي، 

من  األخرى  الفصول  وتبقى  ميع 

القانون األسا�سي للشركة دون تغيير.

 Fanny, السيدة  تعيين  تم  كما 
Céline, Julia BRELET كمسرة أخرى 

ملدة غير محدودة. 

الشركة  تسيير  سيتم  وعليه، 

السيد  من  لكل  الوحيد  باإلمضاء 

 Jean-Louis, Simon, Jules, Marie

 Fanny, Céline, أو السيدة  BRELET

.Julia BRELET

تم تعديل  وبمقت�سى عقد عرفي، 

ليالئم  للشركة  األسا�سي  القانون 

التغييرات السالفة الذكر أعاله.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة التجارية بأكادير، 

تحت عدد    ،(2(( فبراير   2( بتاريخ 

.228357
للخــــالصة والبيـــــان
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  L’HEURE DU THE  شركــة
السـجــل الـتـجــاري : رقـــم 4783) – 

أكـــاديـــــر

 23 بتاريخ  عرفي،  بمقت�سى عقد 

الجمعية  قررت   ،(2(2 ديسمبر 

الجمع  بمثابة  املنعقدة  العامة 

املسماة   للشركة  اإلشتثنائي  العام 

ذات  شركة   L’HEURE DU THE

برأسمال  محدودة،  مسؤولية 

مقرها  الكائن  درهم،   200.000,00
زاوية   ،22 رقم  عمارة فرح،  بأكادير، 

زنقة املعرض وشارع موالي عبدهللا، 

ما يلي :

الحصص  تفويت  على  املوافقة 

من   23 للفصل  طبقا  اإل تماعية، 

القانون األسا�سي للشركة.

تفويت الحصص اإل تماعية :

بمقت�سى عقد عرفي، فوت السيد 

الحصص  لحسن  ميع  ونشار 

حصة   2222 اإل تماعية املقدرة ب 

الشركة  في  يمتلكها  والتي  ا تماعية 

أسماء. قرقوري  السيدة  لفائدة 

من  الشركة  تحويل  تم  وبالتالي، 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  إلى 

بشريك وحيد.

ونشار  السيد  إلستقالة  وتبعا 

سيتم  كمسير،  مهامه  من  لحسن 

الوحيد  باإلمضاء  الشركة  تسيير 

باعتبارها  أسماء  قرقوري  للسيدة 

غير  ملدة  للشركة   
ً
وحيدة مسيرة 

محدودة.

تم تعديل  وبمقت�سى عقد عرفي، 

ليالئم  للشركة  األسا�سي  القانون 

التغييرات السالفة الذكر أعاله. 

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة التجارية بأكادير، 

عدد  تحت   ،(2(( يناير   (8 بتاريخ 

.228325
للخــــالصة والبيـــــان
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 BEST RESTAURANT  شركــة

  MAROC
السـجــل الـتـجــاري : رقـــم 44722 – 

مـــراكـــش

 (( بتاريخ  عرفي،  بمقت�سى عقد 

الجمعية  قررت   ،(2(2 نوفمنبر 

العامة املنعقدة بمثابة الجمع العام 

 BEST املسماة  للشركة  اإلشتثنائي 

شركة   ،  RESTAURANT MAROC

برأسمال  محدودة،  مسؤولية  ذات 

مقرها  الكائن  درهم،   100.000,00

بمراكش، إقامة مانيس فندق، بلوك 

حي   ،22 رقم  شقة   ،4 الطابق   ،A

السماللية، ما يلي :

الحصص  تفويت  على  املوافقة 
من   23 للفصل  طبقا  اإل تماعية، 

القانون األسا�سي للشركة.
 تفويت الحصص اإل تماعية :

فوتت  عرفي،  عقد  بمقت�سى 
 Virgine, Georgette, السيدة 
الحصص  Nöelle LEROY  ميع 
حصة   (22 ب  املقدرة  اإل تماعية 
الشركة  في  تمتلكها  والتي  ا تماعية 
 Mur Richard, السيد  لفائدة 

.Fulbert BRAUL DUC
الشركة  تحويل  تم  وبالتالي، 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  من 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  إلى 

بشريك وحيد.
 Virgine, وتبعا إلستقالة السيدة 
من   Georgette, Nöelle LEROY
تسيير  سيتم  ثانية،  مهامها كمسيرة 
للسيد   الوحيد  باإلمضاء  الشركة 
 Mur Richard, Fulbert BRAUL
للشركة   

ً
وحيدا  

ً
DUCباعتباره مسيرا

ملدة غير محدودة.
تم تعديل  وبمقت�سى عقد عرفي، 
ليالئم  للشركة  األسا�سي  القانون 

التغييرات السالفة الذكر أعاله. 
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة التجارية بمراكش، 
بتاريخ فاتح فبراير ))2)، تحت عدد 

.23(432
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 SYNERGIE  شركــة
  CONSTRUCTIONS

السـجــل الـتـجــاري : رقـــم 26249 – 
أكـــاديـــــر

بمقت�سى عقد عرفي، بتاريخ فاتح 
الجمعية  قررت   ،(2(2 ديسمبر 
الجمع  بمثابة  املنعقدة  العامة 
املسماة  للشركة  اإلشتثنائي  العام 
  SYNERGIE CONSTRUCTIONS
محدودة،  مسؤولية  ذات  شركة 
برأسمال 100.000,00 درهم، الكائن 
 ،( فلوريدا  إقامة  بأكادير،  مقرها 

، ما يلي :
ً
الطابق األول يسارا

الحصص  تفويت  على  املوافقة 
من   23 للفصل  طبقا  اإل تماعية، 

القانون األسا�سي للشركة.
تفويت الحصص اإل تماعية :

فوت  عرفي،  عقد  بمقت�سى 
 Jean-Louis, Simon, Jules,السيد
الحصص  Marie BRELET   ميع 
حصة   522 ب  املقدرة  اإل تماعية 
الشركة  في  يمتلكها  والتي  ا تماعية 
 Mario, Thierryالسيد لفائدة 

.POMA
الشركة  تحويل  تم  وبالتالي، 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  من 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  إلى 

بشريك وحيد.
للشركة  اإل تماعي  املقر  تحويل 
 ،22 أكادير، رقم   : إلى العنوان التالي 

حي فونتي العليا 88، بنسركاو. 
Jean- السيد  إلستقالة  وتبعا 

 Louis, Simon, Jules, Marie
ثاني،   كمسير  مهامه  من   BRELET
باإلمضاء  الشركة  تسيير  سيتم 
 Mario, Thierry للسيد  الوحيد 
وحيدا  مسيرا  باعتباره   POMA

للشركة ملدة غير محدودة.
تم تعديل  وبمقت�سى عقد عرفي، 
ليالئم  للشركة  األسا�سي  القانون 

التغييرات السالفة الذكر أعاله.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة التجارية بأكادير، 
تحت عدد   ،(2(( فبراير   2( بتاريخ 

.228362
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  LILAH  شركــة
السـجــل الـتـجــاري : رقـــم 4783) – 

أكـــاديـــــر
 (8 بتاريخ  عرفي،  بمقت�سى عقد 
ديسمبر 2)2)، قرر الشريك الوحيد 
اإلشتثنائي  العام  الجمع  محضر  في 
للشركة املسماة LILAH ، شركة ذات 
وحيد،  بشريك  محدودة  مسؤولية 
برأسمال 100.000,00 درهم، الكائن 
 ،3(5 زنقة   ،(7 رقم  مقرها بأكادير، 

حي رياض السالم، ما يلي :
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املوافقة على التصدق بالحصص 
من   23 للفصل  طبقا  اإل تماعية، 

القانون األسا�سي للشركة.
التصدق بالحصص اإل تماعية :

تصدقت  عرفي،  عقد  بمقت�سى 
السيدة Soraya PEZZOTTA بنسبة 
مجموع  من  إ تماعية  حصة   422
ب  املقدرة  اإل تماعية  الحصص 
2222 حصة ا تماعية والتي تمتلكها 
 Alexis,السيد لفائدة  الشركة  في 

.Patrick, Antoine JAKUBOWSKI
الشركة  تحويل  تم  وبالتالي، 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  من 
ذات  شركة  إلى  وحيد  بشريك 

مسؤولية محدودة.
 Alexis, السيد  تعيين  تم  كما 
 Patrick, Antoine JAKUBOWSKI
غير  ملدة  للشركة  ثاني  كمسير 

محدودة.
 لذلك، سيتم تسيير الشركة 

ً
وتبعا

املسيرين،  ألحد  الوحيد  باإلمضاء 
أو   Soraya PEZZOTTA السيدة 
 Alexis, Patrick, Antoine السيد 
باعتبارهما مسيرين   JAKUBOWSKI

للشركة ملدة غير محدودة.
و7   6 الفصلين  تغيير  تم  وعليه، 

من القانون األسا�سي للشركة.
تم تعديل  وبمقت�سى عقد عرفي، 
ليالئم  للشركة  األسا�سي  القانون 

التغييرات السالفة الذكر أعاله. 
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة التجارية بأكادير، 
عدد  تحت   ،(2(( يناير   32 بتاريخ 

.228325
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   SINTEL  شركــة
السـجــل الـتـجــاري : رقـــم 28927 – 

أكـــاديـــــر
 (4 بتاريخ  عرفي،  بمقت�سى عقد 
الجمعية  قررت   ،(2(2 نوفمنبر 
العامة املنعقدة بمثابة الجمع العام 
 ،SINTEL اإلشتثنائي للشركة املسماة
محدودة، مسؤولية  ذات  شركة 

برأسمال 419.200,00 درهم، الكائن 

 ،25 رقم  أستوديو  بأكادير،  مقرها 

الشباب،  ساحة  تيفاوين،   عمارة 

ما يلي :

من  معارضة  و ود  عدم  حالة  في 

كشرط  اإل تماعيين  الدائنين  قبل 

رأ2  في  تخفيض  سيتم  فاسخ، 

بمبلغ  للشركة  اإل تماعي  املال 

درهم عن طريق شراء   194.200,00

اإل تماعية  الحصص  من  مجموعة 

بهدف إلغائها بثمن 1.802,00 للحصة 

املال  رأ2  ليستقر  وذلك  الواحدة 

الشركة في مبلغ 225.000,00 درهم.

للشركة  اإل تماعي  املقر  تحويل 

عمارة  أكادير،   : التالي  العنوان  إلى 

شارع   ،A326 رقم  مكت8  تيميتار، 
الحسن الثاني، ص. ب. رقم 84. 

5 و6  وبالتالي، تم تغيير الفصلون 

و7 من القانون األسا�سي للشركة.

الحصص  لتفويت   
ً
وتبعا

 Mario, اإل تماعية من طرف السيد

األخير  هذا  تقدم   Thierry POMA

ثاني،  كمسير  مهامه  من  بإستقالتة 

وعليه سيتم تسيير الشركة باإلمضاء 

 Jean-Louis, Simon, الوحيد للسيد

باعتباره    Jules, Marie BRELET

غير  ملدة  للشركة  وحيدا  مسيرا 

محدودة.
القانون  تعديل  تم  وعليه، 

التغييرات  ليالئم  للشركة  األسا�سي 

السالفة الذكر أعاله.

 (7 بتاريخ  عرفي،  بمقت�سى عقد 

الشركة  قرر شركاء   ،(2(2 ديسمبر 

بعد التحقق من   ،SINTEL املسماة  

الشرط الفاسخ السالف الذكر أعاله 

و تحت طل8 الرامي إلى شراء مجموعة 

ما  إلغاء  من الحصص اإل تماعية، 

إ تماعية  حصة   294( مجموعه 

 Mario, Thierry والتي يمتلكها السيد

الجمعية  قررت  وبذلك   ،POMA

الحصص  تفويت  قبول  العامة 

رأسمال  تخفيض  على  واملوافقة 

الشركة إلى مبلغ 225.000,00 درهم. 

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة التجارية بأكادير، 

تحت عدد    ،(2(( فبراير   24 بتاريخ 

.228443
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 NAC IMMOBILIER  شركــة

السـجــل الـتـجــاري : رقـــم 9437) – 

أكـــاديـــــر

 28 بتاريخ  عرفي،  بمقت�سى عقد 

الجمعية  قررت   ،(2(2 ديسمبر 

الجمع  بمثابة  املنعقدة  العامة 

املسماة  للشركة  اإلستثنائي  العام 

شركة   ،NAC IMMOBILIER

برأسمال  محدودة،  مسؤولية  ذات 

مقرها  الكائن  درهم،   10.000,00

ص.  الثاني،  الحسن  شارع  بأكادير، 

ب. رقم 84، ما يلي :

للشركة  اإل تماعي  املقر  تحويل 

عمارة  أكادير،   : التالي  العنوان  إلى 

شارع   ،326B رقم  مكت8  تيميتار، 

الحسن الثاني. 

من   5 الفصل  تغيير  تم  وبالتالي، 

القانون األسا�سي للشركة.

 Mario, السيد  إلستقالة  وتبعا 

من مهامه كمسير   Thierry POMA

ثاني،  سيتم تسيير الشركة باإلمضاء 

 Jean-Louis, Simon, الوحيد للسيد

باعتباره    Jules, Marie BRELET

غير  ملدة  للشركة  وحيدا  مسيرا 

محدودة.

تم تعديل  وبمقت�سى عقد عرفي، 

ليالئم  للشركة  األسا�سي  القانون 

التغييرات السالفة الذكر أعاله. 

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة التجارية بأكادير، 

تحت عدد    ،(2(( فبراير   2( بتاريخ 

.228359
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STE.AGUERDE LAHNAYCHE
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأسمالها : 222.222.22 درهم

مقرها اإل تماعي : ودادية ياسمينة 
رقم 78) حي السعادة الخميسات

تأسيس شركة
مصحح  عرفي  عقد  بمو 8 

يناير   29 بتاريخ  ومسجل  اإلمضاء 

))2) تم االتفاق على ما يلي:

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

املحدودة تحت املميزات التالية :

 STE.AGUERDE  : التسمية 

.LAHNAYCHE SARL

الهدف اإل تماعي :

األشغال املختلفة والبناء.

تا ر مستلزمات مكتبية.

مكت8 وراقة.

املقر اإل تماعي : ودادية ياسمينة 
رقم 78) حي السعادة الخميسات.

املدة الزمنية :99 سنة تبتدئ يوم 

تسجيل الشركة بالسجل التجاري ما 

عدا تفكيكها املسبق أو تمديد املدة.

درهم   222.222  : الرأسمال 

مقسمة إلى 2222 حصة بقيمة 222 

درهم للحصة الواحدة موزعة كالتالي:

السيد الحسين انوش 522 حصة.

 522 اعي�سى  املصطفى  السيد 

حصة.

من  مسيرة  الشركة   : التسيير 

طرف السيد الحسين انوش الحامل 

 A73724( رقم  الوطنية  للبطاقة 

الحامل  اعي�سى  مصطفى  والسيد 

 X238799 رقم  الوطنية  للبطاقة 

وذلك ملدة غير محدودة.

السنة املالية :  السنة املالية تبتدأ 

من فاتح يناير وتنتهي في 32 ديسمبر.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة التجارية اإلبتدائية 

بتاريخ  ،  89  بالخميسات تحت رقم 
التجاري  السجل   ،(2(( فبراير   9  

رقم 9467).
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MZ CONSTRUCTION
SARL

إعالن عن تأسيس شركة
 MZ  : الشركة  اسم 

.CONSTRUCTION SARL
الهدف اإل تماعي :

 التطوير العقاري والتقسيم.
أعمال مختلفة.

املسيرة   5 أمل   : اإل تماعي  املقر 
رقم 669 حي يعقوب املنصور الرباط.
رأسمال الشركة : 222.222 درهم 
مقسمة ل 2222 حصة من فئة 222 

درهم للحصة الواحدة.
درهم   222 فئة  من  522حصة 

للسيد عزالدين املخلص.
درهم   222 فئة  من  522حصة 

للسيد مصطفى الزعكوني.
التسيير : 

السيد عزالدين املخلص.
 والسيد مصطفى الزعكوني.

التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 
بالرباط 257857.
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 WORLD PARADISE
AGENCY
S.A.R.L  AU

إعالن عن تأسيس شركة
 WORLD  : الشركة  اسم 

.PARADISE AGENCY S.A.R.L AU
الهدف اإل تماعي :
 استشارات إدارية.
التدري8 واملعلومة.

املسيرة   5 أمل   : اإل تماعي  املقر 
رقم 669 حي يعقوب املنصور الرباط.
رأسمال الشركة : 222.222 درهم 
مقسمة ل 2222 حصة من فئة 222 

درهم للحصة الواحدة.
درهم   222 2222 حصة من فئة 

للسيدة سهيلة العمراني.
التسيير :السيدة سهيلة العمراني.
التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

بالرباط 257859.
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SDF SOLUTIONS
SARL AU

قرر الجمع   (2(( فبراير   5 بتاريخ 

 SDF SOLUTIONS  : لشركة  العام 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

 22.222 برأ2 املال  لشخص واحد، 

درهم مقسمة إلى 222 حصة من فئة 

222 درهم للحصة الواحدة واملسجلة 

بالسجل التجاري باملحكمة االبتدائية 

بتمارة تحت رقم 9)63)2 :

منير  للسيد  سهم   222 تفويت 

اشبيهي الى السيد الرزوقية ابراهيم.

ابراهيم  الرزوقية  السيد  تعيين 

محدودة  غير  لفترة  وحيد  كمدير 

واستقالة املدير السابق السيد منير 

اشبيهي.

االبتدائية  باملحكمة  امللف  وضع 

تحت   (2(( فبراير   25 بتمارة بتمارة 

رقم 7472.
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 NEXT LEVEL

COMMUNICATION
في  مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

وضع  قد  بالرباط،   ،(2(( يناير   6

تحمل  لشركة  األسا�سي  القانون 

التالية :

 NEXT LEVEL  : التسمية 

COMMUNICATION SARL

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

مسؤولية محدودة.

اإلعالن   : اإل تماعي  الهدف 

(املقاول أو وكالة) ؛

التواصل ؛

التجارة.

درهم   222.222  : املال  رأ2 

فئة  من  حصة   2222 إلى  مقسمة 

درهم للحصة الواحدة موزعة   222

على الشكل التالي :

 52.222 مر ان  الرحمان  عبد 

درهم.

مصطفى مر ان 52.222 درهم.

التأسيس  من  سنة   99  : املدة 

النهائي.

فاتح  من   : اال تماعية  السنة 

سنة،  كل  من  ديسمبر   32 إلى  يناير 

ما عدا السنة األولى تبتدئ من تاريخ 

التسجيل.

شقة   32 عمارة   : املقر اإل تماعي 

لوكيلي  أحمد  موالي  شارع   8 رقم 

حسان الرباط.

مر ان  الرحمان  عبد  املسيران 

ومصطفى مر ان.

 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.257837
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MAGHREB SIYAHA FUND
SA

شركة مساهمة ذات رأسمال : 

822.522.222 درهم

مقرها اال تماعي : 32، شارع موالي 

يوسف الدار البيضاء

 السجل التجاري بالدار البيضاء

رقم 269775

التعريف الضريبي : 2226827

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

بتاريخ املنعقد  للشركة،   االستثنائي 

25 ديسمبر 2)2) تقرر ما يلي :

بمبلغ  الشركة  رأسمال  خفض 

لحمله  درهم   (52.522.222

إلى  درهم   822.522.222 من 

552.222.222 درهم ؛

مع  باملوازاة  قرر  املذكور  الجمع 

النظام  من   7 الفصل  تعديل  ذلك 

األسا�سي للشركة.

لدى  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية   املحكمة  ضبط  كتابة 

فبراير   26 بتاريخ  بالدار البيضاء 

))2) تحت رقم 823282.
للمقتطف والبيان

اإلدارة
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CB PROD
ش.ذ.م.م ذ.ش.و

الرأسمال اال تماعي : عشرة الف 

)22.222) درهم

املقر اال تماعي : الرباط حسان، 

إقامة  ولييت )2، زنقة السعديين 
رقم الشقة 4 الطابق االول

توثيقي، عقد   بمقت�سى 

تم إنجاز   (2(2 بتاريخ فاتح أكتوبر 

ذات  لشركة  األسا�سي  النظام 

شريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

وحيد بالخصائص التالية :

ش.ذ.م.م   CB PROD  : التسمية 

ذ.ش.و.

الهدف : تهدف الشركة :

انتاج وتوزيع واخراج  ميع األفالم 

الفنية  االبداعات  و ميع  اإلعالمية 

األحداث  بث  التحريرية  الصحفية 

والتلفزيون  االذاعة  املناقشات 

وكذلك  أشكاله  بجميع  والتصوير 

اإلدارة الفنية ؛

وتدبير  وتنظيم  دراسة  تصميم، 

مجاالت  في  األعمال  وتنفيذ  ميع 

االتصال السمعي والبصري ؛

معامالت  أي  عامة،  وبصورة 

بشكل  مرتبطة  تكون  قد  تجارية 

بأهداف  مباشر  غير  أو  مباشر 

الشركة  املذكورة أعاله.

تسعة  في  محددة  املدة   : املدة 

يوم  من  ابتداء  سنة   99 وتسعون 

التسجيل بالسجل التجاري.

في  محدد   : اال تماعي  الرأسمال 

عشرة ألف (22.222) درهم، مجزأة 

إلى مائة (222) حصة ا تماعية من 

قيمة مائة (222) درهم للواحدة.

السيد محمد شاكر بناني 22.222 

درهم ؛

املجموع 22.222 درهم.

التسيير : تم تعيين السيد محمد 

شاكر بناني الحامل لبطاقة التعريف 

كمسير   A(6222 رقم  الوطنية 

للشركة ملدة غير محدودة.
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تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

تسجيل  وتم  بالرباط،  التجارية 

التتحليلي  السجل  في  الشركة 

.257575
قصد النشر والبيان

االستاذة محاسن العاقل

موثق بالرباط

285 P

 STE FRIUL IMPORT ET 

EXPORT
SARL

تصفية الشركة
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

بتاريخ الشركة  بمقر  عقد   الذي 

فيه قرر  والذي   (2(2 نوفمبر   8 

ما يلي :

 STE FRIUL الشركة  تصفية 

.IMPORT ET EXPORT SARL

لحسن  الحبطي  السيد  تسمية 

كمصفي للشركة.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

ديسمبر   24 التجارية بالرباط بتاريخ 

2)2)، تحت رقم 2654)2.

286 P

 BUREAU DE DEMARCHES

ADMINISTRATIVES
SARL AU

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

بتاريخ الشركة  بمقر  عقد   الذي 

والذي   (2(2 نوفمبر   32

الواحد  الشريك  فيه   قرر 

ما يلي :

 BUREAU الشركة  تصفية 

 DE DEMARCHES

.ADMINISTRATIVES SARL AU
كلوى  بن  ماد د  السيد  تسمية 

كمصفي للشركة.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

ديسمبر   24 التجارية بالرباط بتاريخ 

2)2)، تحت رقم 2656)2.

287 P

 STE SATAKAMI شركة

SARL

ا تماع   29/12/2021 تم بتاريخ 

عام استثنائي حدد بمو به النقاط 

اآلتية :

 EHLY السيد   قام   - أوال 

ANTOINE LOUIS LEONORببيع : 

حسن  للسيد  حصة   522

املحرو2.

اليا2  للسيد  حصص   22

املحرو2.

 BOYELLE السيد   قام 

 SEBASTIEN FRANCOIS PIERRE

FREDERIC ببيع : 

اليا2  للسيد  حصة   492

املحرو2.

الجاري  الحساب  تحويل  تم 

بقيمة  املحرو2  حسن  السيد  الى 

83.582).2 درهم.

ترتي8 الحصص  بالتالي يصبح  و 

على الشكل التالي :

 522 املحرو2  حسن  للسيد   -

حصة.

 522 املحرو2  اليا2  للسيد 

حصة.

 EHLY السيد  استقالة   – تانيا   -

من   ANTOINE LOUIS LEONOR

منصبه كمسير للشركة.

يقبل الجمع العام استقالته.

حسن  السيد  تعيين   – ثالثا   -

املحرو2 كمسير للشركة.

املحرو2  حسن  السيد  يقبل 

تعيينه الجديد.

الشركة:  امضاء  تغيير   – رابعا 

ستلزم الشركة بإمضاء السيد حسن 

املحرو2.

املحكمة  في  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية في مراكش 22 فبراير ))2) 

تحت عدد 747)23.

288 P

شركة * بريغش بيس اوتو *
ش.م.م 

طريق دار كبداني رقم 26 ازغنغان 
الناظور

املوضوع : نشر تعديل في الشركة
بتاريخ  موقع  عقد  بمحضر 
للشركة  املسير  قرر   03/01/2022

ما يلي :
نشاط:-هاتف  على   تشطي8 

عمومي .
: تم اإليداع لدى سكرتير  اإليداع 
بمحكمة  والتسجيل  الضبط  مكت8 
10/02/2022تحت  بتاريخ  الناظور 

رقم 237/2022.
اإلمضاء

289 P

MIRAMAS ISOLATION
SARL

العنوان : دوار والد عثمان صخيرات 
طبقة سفلى

بمقت�سى عقد عرفي تم تسجيله 
ما  إقرار  تم   ،(2(2 يونيو   ( بتاريخ 

يلي :
من  اال تماعي  املقر  تحويل 
صخيرات  عثمان  والد  دوار  العنوان 
طبقة سفلى إلى العنوان 2 حي والد 

مزوز القد2 لعيايدة سال.
لدى  القانوني  اإليداع  تم  وقد 

املحكمة االبتدائية بتمارة.
2)2) تحت رقم  ) نوفمبر  بتاريخ 

.D : 6731
290 P

STE BHJ WORLD ALOE
زنقة الحكونية رقم 7) حي الوالء 

القرية سال
تأسيس شركة

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
تم تأسيس  بسال،   (2(2 نوفمبر   22

شركة تحمل الخصائص التالية :
 STE BHJ WORLD  : التسمية 

ALOE sarl au
ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة.

الهدف اال تماعي : تسويق حلول 
تكنولو يا املعلومات ؛

إدارة وتطوير تكنولو يا املعلومات 
والخدمات.

حاكونية  زنقة   : اال تماعي  املقر 
رقم 7) حي الوالء القرية سال.

املدة : 99 سنة.
رأ2 املال : 222.222 مقسم إلى 

2.222 حصة من فئة 222 درهم.
السيد حمزة بلحاج 2222 حصة .
التسيير : السيد حمزة بلحاج ملدة 

غير محدودة.
السنة املالية : تبدأ من فاتح يناير 

إلى 32 ديسمبر.
األرباح : بعد خصم 5 % لفائدة 
االحتياط القانوني الفائض يتصرف 
 (5 بتاريخ  الشركاء  فيه حس8 قرار 
ديسمبر 2)2) رقم السجل التجاري 

.35(52
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» ATMA LINGERIE «
SA

رأسمالها 4.000.000,00  درهم
املقر اال تماعي: تجزئة رقم د )، 
الحي الصناعي التقدم - الرباط
السجل التجاري : الرباط- رقم 

49(49
متابعة النشاط التجاري

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
النجري  أتما  لشركة  االستثنائي 
ATMA LINGERIE S.A املنعقد بتاريخ  
2) سبتمبر 2)2) بمقرالشركة، تقرر 

مايلي :
تذكير بانخفاض الوضعية املالية 
الرأسمال  ربع  من  ألدنى  الصافية 
الحساب  نهاية  عق8  اإل تماعي 

السنوي 2)2)، 
قرار عدم تصفية الشركة ومتابعة 

النشاط التجاري،
تفويت السلط.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط  التجارية  املحكمة  ضبط 
تحت  (2(( يناير   (6  بتاريخ 

رقم 2637)2.
للخالصة و البيان

الرئيس

292 P
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FAMACO
شركة مساهمة

رأسمالها  1.000.000,00 درهم

املقراإل تماعي : تجزئة رقم ))2، 

الحي الصناعي بالساحل

6422) – حد السوالم

السجل التجاري ببرشيد – 935)

تخفيض رأسمال الشركة وتحيين 
القوانين األساسية للشركة

مجلس  قرار  محضر  على  بناء 

 18/11/2021 بتاريخ  اإلدارة 

االستثنائي  العام  الجمع  ومحضر 

بتاريخ 20/12/2021 لشركة فاماكو 

2 أ  FAMACO تقرر ما يلي :

بمبلغ  الشركة  رأسمال  تخفيض 

معلال  درهم  قدره23.000.000,00  

الرأسمال  تحويل  ليتم  بالخسائر، 

إلى  درهم  من24.000.000,00  

إلى  مقسم  درهم   1.000.000,00

درهم   222 بقيمة  سهم،   22.222

للسهم الواحد.

تعديل الفصول 7 و8 من القوانين 

األساسية للشركة،

األساسية  القوانين  تحيين 

للشركة،

تفويت السلط.

تم اإليداع القانوني بكتابة ضبط 

بتاريخ   ، ببرشيد  املحكمة االبتدائية 

7) يناير ))2)، تحت رقم 93.
لخالصة و البيان

الرئيس
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BRENNTAG MAROC
شركة محدودة املسؤولية ذات 

الشريك الوحيد

املقر اال تماعي : تجزئة رقم 3 كلم 

28.6 أوالد صالح،  

املنطقة الصناعية بوسكورة، الدار 

البيضاء
رأسمالها 1.500.000,00 درهم

السجل التجاري : الدارالبيضاء – 
رقم 5)82.3

متابعة النشاط التجاري

الشريك  قرار  محضر  بمقت�سى 
ماروك   برينطاك  لشركة  الوحيد 
 BRENNTAG MAROC SARL AU
ذات  املسؤولية  محدودة  شركة 
بتاريخ الصادر  الوحيد   الشريك 

9) سبتمبر 2)2) تقرر ما يلي :
تذكير بانخفاض الوضعية املالية 
الرأسمال  ربع  من  ألدنى  الصافية 
الحساب  نهاية  عق8  اال تماعي 

السنوي لسنة 2)2)،
الشركة  تصفية  عدم  قرار 

ومتابعة النشاط التجاري،
تفويت السلط.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار  التجارية  املحكمة  ضبط 
البيضاء بتاريخ 29 فبراير))2) تحت 

رقم 283)82.
للخالصة و البيان

املسير

294 P

 AGROFRESH MAR FRUIT
شركة محدودة املسؤولية ذات 

الشريك الوحيد
مقرها اال تماعي : بالطو رقم د 6، 
العمارة رقم د، 5 ممر دي لوريي 
من التجزئة رقم 2،بارك أنشطة 

عكاشة، الدارالبيضاء 
رأسمالها 635.900,00  درهم

السجل التجاري : الدارالبيضاء - 
رقم 289539

تحيين امللف القانوني للشركة وتغيير 
التسمية اإل تماعية

الشريك  قرار  محضر  بمقت�سى 
الوحيد لشركة تكنيدكس مار فروي 
الصادر   TECNIDEX MAR FRUIT
بمقرالشركة بتاريخ 9 ديسمبر 2)2) 

تقرر ما يلي :

تحيين امللف القانوني للشركة 
اإل تماعية  التسمية  لتغيير  تبعا 

للشركة األم، 
اال تماعية  التسمية  تغيير 
فروي  مار  تكنيدكس  لشركة 
 TECNIDEX MAR FRUIT

فروي  مار  أكروفريش  الى 
،AGROFRESH MAR FRUIT

األساسية   القوانين  تعديل 

للشركة،

األساسية  القوانين  تحيين 

للشركة،

تفويت السلط٠

تم اإليداع القانوني بكتابة ضبط 

البيضاء  بالدار  التجارية  املحكمة 

رقم  تحت   (2(( يناير   32 بتاريخ 

.822682
للخالصة و البيان

املسير
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 AUXILIAR CONSERVERA

MAROC
شركة محدودة املسؤولية

مقرها اإل تماعي : 24 شارع 

الزرقطوني، الطابق 9، الرقم 28 - 

الدار البيضاء

رأسمالها : 222.222 درهم

السجل التجاري : الدار البيضاء - 

رقم 294622

تأسيس شركة محدودة املسؤولية 
ذات الشريك الوحيد
الحل املسبق للشركة

الشريك  قرار  محضر  بمقت�سى 

 AUXILIAR لشركة  الوحيد 

شركة   CONSERVERA MAROC

فبراير   4 بتاريخ  املسؤولية  محدودة 

2)2) تقرر ما يلي :

الحل املسبق للشركة ؛

 DANIEL السيد  تعيين 

كمصفي   BALLESTA SARRION
مسيري  مهام  وإنهاء  للشركة 
باييسطا ساريون  دانييل  الشركة 

 DANIEL BALLESTA SARRION

 JOSE وخو�سي مانويل ميكا كوميز

MANUEL MECA GOMEZ ؛

في  التصفية  مقر  تحويل 

شارع   24  : التالي  العنوان 

 28 الرقم   ،9 الطابق  الزرقطوني، 

- الدار البيضاء ؛

تفويت السلط.

لدى  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية املحكمة  ضبط   كتابة 

 (2(( فبراير   9 بتاريخ  للدار البيضاء 

تحت رقم 282)82.
للخالصة و البيان

املسير
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FONYOU MAROC

SARL AU

شركة محدودة املسؤولية  دات 

شريك وحيد

رأسمالها 0.000,00 52  درهم

املقر اال تماعي : 22 زنقة 

الوحدة، إقامة إمام علي شقة ) - 

الدارالبيضاء

السجل التجاري : الدارالبيضاء - 

رقم 392235

متابعة النشاط التجاري
الشريك  قرار  محضر  بمقت�سى 

ماروك فونيو  لشركة  الوحيد 

محدودة  شركة    Fonyou Maroc

املسؤولية  دات شريك وحيد الصادر 

بتاريخ 9 سبتمبر 2)2)، تقرر ما يلي :

تذكير بانخفاض الوضعية املالية 

الرأسمال  ربع  من  ألدنى  الصافية 

الحساب  نهاية  عق8  اال تماعي 

السنوي لسنة 2)2)،  

الشركة  تصفية  عدم  قرار 

ومتابعة النشاط التجاري،

تفويت السلط.

لدى  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحكمة  ضبط  كتابة 

بالدار البيضاء بتاريخ 32 يناير ))2) 

تحت رقم 822679.
للخالصة و البيان

املسير

297 P
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 ”HIDROCONTA MAROC“
شركة محدودة املسؤولية ذات 

الشريك الوحيد 
مقرها اال تماعي: 22، شارع 

الوحدة، إقامة اإلمام علي، الشقة 
رقم ) ، الدارالبيضاء.  

رأسمالها550.000,00 درهم
السجل التجاري: الدار البيضاء – 

رقم 2))422 
متابعة النشاط التجاري

الشريك  قرار  محضر  بمقت�سى 
ماروك  هيدروكونتا  لشركة  الوحيد 
   HIDROCONTA MAROC SARL
بتاريخ الشركة  بمقر  املنعقد   AU 

9) سبتمبر 2)2)، تقرر ما يلي :
تذكير بانخفاض الوضعية املالية 
الرأسمال  ربع  من  ألدنى  الصافية 
الحساب  نهاية  عق8  اإل تماعي 

السنوي 2)2)، 
الشركة  تصفية  عدم  قرار 

ومتابعة النشاط التجاري،
تفويت السلط.

لدى  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحكمة  ضبط  كتابة 
يناير   32 بتاريخ  بالدار البيضاء 

))2) رقم 822678.
للخالصة والبيان

املسير
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EB COMPANY
SARL

السجل التجاري: 257777
بمقت�سى عقد عرفي حرر بالرباط 
القانون  تم وضع   (2(( يناير   7 في 
األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية 

ذات املواصفات التالية :
EB COMPANY : التسمية

املقر اال تماعي : رقم العمارة 32 
الشقة 8 زنقة موالي احمد الوكيلي 

حسان الرباط.
الرأسمال  حدد   : الرأسمال 

222.222 درهم.
الغرض : املقاولة في العقارات ؛

الترويج العقاري.

الفرخ  املهدي  السيد   : املسيرين 
والسيدة نا ية بوعزة.

اإليداع  تم   : القانون  اإليداع 
الضبط  كتابة  لدى  القانوني 
تحت  الرباط  التجارية  باملحكمة 

الرقم 2)2))2.
299 P

 JTEKT AUTOMOTIVE
MOROCCO

شركة مجهولة الهوية
ذات رأسمال : 277.452 أورو

املقر اال تماعي : تقسيم 222 مكرر 
منطقة مدينة طنجة للسيارات 

انجرة  وامع
املسجلة بالسجل التجاري بطنجة 

تحت رقم : 72)84
IF : 24866922

ICE : 001969259000072
القرارات  محضر  أحكام  بمو 8 
25 نوفمبر  الجماعية للشركاء بتاريخ 
 JTEKT شركة  شركاء  قرر   (2(2
AUTOMOTIVE MOROCCO، وهي 
شركة مجهولة الهوية برأسمال قدره 

277.452 أورو، ما يلي :
لورن  السيد  باستقالة  اإلقرار 

بيروتي من مهامه كرئيس للشركة.
تعيين السيد  ان فيلي8  يلون 
الفرن�سي الجنسية وحامل السفر رقم 
27ED7(7(3 رئيسا  ديدا للشركة.

صالحيات إتمام اإل راءات.
قلم  في  القانوني  اإليداع  تم 
 ( بتاريخ  املحكمة التجارية بطنجة، 

فبراير ))2) تحت رقم 2297.
قصد النشر واإلعالن

300 P

 AC ARCHITECTURE
PAYSAGERE CONCEPT

شركة ذات مسؤولية محدودة 
املساهم الوحيد

برأسمال : 222.222 درهم
املقر اال تماعي : املكت8 الرئي�سي 
49، شارع أحمد بركات الطابق 

األر�سي رقم 3 املعاريف، 
الدار البيضاء

RC : 4(2(39

على محضر قرارات املساهم  بناء 
 (2(2 ديسمبر   23 بتاريخ  الوحيد 

تقرر :
املحتجزة  األرباح  حساب  فحص 
املالية  السنة  نتيجة  بعد تخصيص 

املنتهية في 32 ديسمبر 2)2).
توزيع أرباح استثنائية .

إلنجاز  املمنوحة  الصالحيات 
اإل راءات القانونية.

محكمة  بسجل  اإليداع  تم 
 (2(( 7) يناير  الدار البيضاء بتاريخ 

تحت رقم 822272.
قصد النشر واإلعالن

301 P

AYALI
بتاريخ عرفي  عقد   تحت 
تأسيس  تم   ،(2(2 ديسمبر  فاتح 

شركة باملواصفات التالية :
.AYALI : التسمية

شارع   49  : اال تماعي  املقر 
 3 أحمد بركات الطابق األر�سي رقم  

معاريف، الدار البيضاء.
التسويق   : اال تماعي  الهدف 

الرقمي.
الشكل القانوني : شركة محدودة 

املسؤولية.
التسيير : السيد كريم لحلو.

الرأسمال : 22.222 درهم.
املحكمة   : القانوني  اإليداع 

التجارية بالدار البيضاء.
السجل التجاري : 33)532.

قصد النشر واإلعالن

302 P

REAL BLANCA
SARL

عام  محضر  مع  بمقت�سى 
يوليو   5 بتاريخ  منعقد  استثنائي 

2)2)، تم تقرير ما يلي :
استقالة السيد خالد بن حمد بن 
مسير  منص8  من  البسام  عبد هللا 

بشركة ريال بالنكا.
شخص  في  مسير  ديد  تعيين 

السيد :

ثنيان بن سليمان بن عبد العزيز 
الجنسية،  السعودي  ثنيان،  بن 
 2965 أكتوبر   (6 بتاريخ  املزداد 
والساكس ب الرياض اململكة العربية 
السعودية والحامل لجواز السفر رقم 

.(R526933(
الصالحيات الستكمال اإل راءات 

القانونية.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  باملحكمة  الضبط 
يناير   (4 بتاريخ  بالدار البيضاء 

))2) تحت رقم  : 829572.
من أ ل النسخة واإلشارة

303 P

S.M. SOAF GROUP
شركة ذات مسؤولية محدودة

تأسيس شركة
محرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بالقنيطرة بتاريخ 8 فبراير ))2)، تم 
إنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الخاصيات التالية :
S.M. SOAF GROUP : االسم

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
مسؤولية محدودة.

املوضوع اال تماعي ؛
مقاول عقارات.
املدة : 99 سنة.

48 شارع أبو بكر الصديق   : املقر 
إقامة ايمان مكت8 )، القنيطرة.

درهم   222.222  : الرأسمال 
فئة  من  حصة   2222 إلى  مقسمة 

222 درهم للحصة الواحدة.
كنوني صواف محمد   : الحصص 

522 حصة.
عالم مريم 522 حصة.

صواف  كنوني  السيد   : التسيير 
غير  ملدة  للشركة  كمسير  محمد 

محدودة.
السجل التجاري رقم : 64322.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
32 ديسمبر من كل سنة.

للشركة  القانوني  اإليداع  تم 
باملحكمة اإلبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 
26 فبراير ))2) تحت رقم  : 64322.
304 P
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AFRICAN AIR CENTER
شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي : 47 زنقة 

عمر ابن العاص مكت8 4 - 24222 

القنيطرة املغرب
رقم التقييد في السجل التجاري 

58893

تحويل املقر اال تماعي للشركة
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم   (2(2 أغسطس   (5 في  املؤرخ 

الحالي  اال تماعي  املقر  تحويل 

للشركة من 47 زنقة عمر ابن العاص 

مكت8 4 - 24222 القنيطرة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ  بالقنيطرة  اإلبتدائية 

فبراير ))2).

305 P

 AL RAED INTERNATIONAL

TRADING COMPANY
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
تم   (2(( فبراير   22 بتاريخ 

املسؤولية  ذات  منظم  قانون  وضع 

املحدودة وذات املميزات التالية :

 AL RAED  : التسمية 

 INTERNATIONAL TRADING

املسؤولية  ذات   COMPANY

املحدودة.

والتصدير،  االستيراد   : الهدف 

تجارة عامة، نقل البضائع.

الرأسمال : حدد في مبلغ 222.222 

حصة من   2222 إلى  درهم مقسمة 

موزعة  للواحدة  درهم   2222 فئة 

كاآلتي :

السيد بويال ابراهيم 342 حصة ؛

 332 عليين  الحاج  اداو  السيد 

حصة ؛

السيد البحري توفيق 332 حصة.

املقر اال تماعي : تجزئة املستقبل 

رقم 29) العيون.

بويال  السيد  تعيين  تم   : اإلدارة 
غير  ملدة  للشركة  كمسير  ابراهيم 
محددة كما تعتمد الشركة االمضاء 

الوحيد له.
بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط باملحكمة اإلبتدائية بالعيون 
رقم  تحت   (2(( فبراير   26 بتاريخ 

.423(2
306 P

STE CONSTANTIMO
SARL

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
تم إنشاء شركة ذات   (2(( يناير   4
بالخصائص  املحدودة  املسؤولية 

التالية :
.CONSTANTIMO : التسمية

الشركة  هدف  يتعلق   : النشاط 
اإلنعاش   : ب  وبالخارج  باملغرب 

العقاري.
 428 الرقم   : اال تماعي  املقر 
 ( الشقة  الوالء  عمارة سمية شارع 

الداخلة.
املدة : 99 سنة ابتداء من تاريخ 

التأسيس. 
رأ2 املال : حدد في مبلغ 222.222 
درهم مقسم إلى 2222 حصة من فئة 

222 درهم للواحدة.
السيد عدنان   : توزيع رأ2 املال 

مقتابل 522 حصة ؛
السيد مهدي بنعمور 522 حصة ؛

التسيير : تم تعيين السيد عدنان 
بنعمور  مهدي  والسيد  مقتابل 
اعتماد  مع  للشركة،  كمسيرين 

اإلمضاء املشترك.
فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 

يناير وتنتهي في 32 ديسمبر.
باملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 
بتاريخ الذه8  بواد   اإلبتدائية 
رقم  تحت   (2(( فبراير   24
2022/267 وبالسجل التجاري تحت 

رقم 2732).
307 P

SARDI MAR
SARL AU

رأسمالها 222.222 درهم
 D3 وعنوان مقرها اال تماعي : عمارة
الرقم 23 زنقة أبو فرا2 الهمداني 

العيون
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(5(72
تعديل قانوني

 (2 بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في 
يناير ))2) تم اتخاذ القرار التالي :

طريق  عن  الشركة  رأسمال  رفع 
 922.222 بمبلغ  االحتياطي  دمج 
إلى  درهم   222.222 من  ليمر  درهم 

2.222.222 درهم.
وبالتالي   7 و   6 تم تعديل البندين 

تم تحيين النظام األسا�سي.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   24 االبتدائية بالعيون بتاريخ 

))2) تحت رقم 2022/380.
308 P

SAHAR MINAS A.R.L
رقم السجل التجاري 3)329

تغيير شركة
التغيير  تم  عرفي  عقد  بمقت�سى 

باملميزات التالية :
52) حصة من طرف وشيبة  بيع 
 دود و 52) حصة من طرف مساعد 
محمد بمائة درهم للحصة إلى السيد 

برك محمد.
تسمية السيد محمد برك مسير 

للشركة وملدة غير محددة.
باملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 
فبراير   26 االبتدائية بالعيون بتاريخ 

))2) تحت رقم 2022/421.
309 P

HANNABO SYSTEME شركة 
رأسمالها : 222.222 درهم

مقرها اال تماعي : بلوك ج رقم )8 
ديور الحمر الرباط

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
 (2(( فبراير   ( في  املؤرخ  للشركة 

تمت املصادقة على ما يلي :

حل املسبق للشركة.

عليوي  مصطفى  السيد  تعيين 

مصفيا للشركة.

تحديد مقر التصفية بلوك ج رقم 

)8 ديور الحمر الرباط.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   25 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

))2) تحت رقم 284))2.

310 P

STE EDADOO

SARL AU

رقم السجل التجاري 257595

تكوين شركة محدودة املسؤولية
بالرباط  مؤرخ  محضر  بمقت�سى 

وضع  تم   (2(2 ديسمبر   (9 بتاريخ 

القوانين األساسية لشركة محدودة 

املسؤولية ذات املميزات التالية :

الهدف : 

واالستعداد  للدعم  مدرسة 

لالمتحانات.

(مبرمج،  املعلومات  تكنولو يا 

محلل، مصمم).

تا ر.

املقر : عمارة رقم 32 شقة رقم 8 

حسان  الوكيلي  احمد  موالي  شارع 

الرباط.

بما  املال  رأ2  حدد   : املال  رأ2 

قدره 222.222 درهم.

غير  ملدة  الشركة  تدار   : التسيير 

محدودة من طرف :

محمد املهدي باطرون.

ايمان الخطاري.

احمد الباهي.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   (2(( فبراير   3 بتاريخ 

.2(283(

311 P
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 STE CARTEPROMOO

MAROC
SARL AU

رقم السجل التجاري 257597

تكوين شركة محدودة املسؤولية
ذات الشريك الوحيد

بالرباط  مؤرخ  محضر  بمقت�سى 

وضع  تم   (2(( يناير   6 بتاريخ 

القوانين األساسية لشركة محدودة 

املسؤولية ذات املميزات التالية :

الهدف : 

التجارة

استيراد وتصدير.

مشورة إدارية.

املقر : عمارة رقم 32 شقة رقم 8 

حسان  الوكيلي  احمد  موالي  شارع 

الرباط.

بما  املال  رأ2  حدد   : املال  رأ2 

قدره 222.222 درهم.

غير  ملدة  الشركة  تدار   : التسيير 

محدودة من طرف :

محمد امين بوسلهام.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   (2(( فبراير   3 بتاريخ 

.2(2833

312 P

STE M.E LOCATION
تأسيس شركة

بتاريخ العرفي  للعقد   تبعا 

قوانين  وضع  تم   (2(( يناير   23

الشركة ذات املميزات التالية :

STE M.E LOCATION : التسمية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة والذات الشريك 

وحيد.

يتعلق نشاط الشركة   : املوضوع 

سواء باملغرب أو خار ه :

كراء السيارات بدون سائق.

مار2   (5 مدينة   : املقر الرئي�سي 

رقم Y278 العيون.

مبلغ  في  حدد   : الرأسمال 

 2222 إلى  مقسمة  درهم   222.222

حصة من فئة 222 للواحدة السيدة 

منة النافع.

اإلدارة : تسير من الطرف السيدة 

منة النافع.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون 

رقم  تحت   (2(( يناير   (2 بتاريخ 

رقم  تجاري  سجل   171/2022

.39975

313 P

MOURABIT PLAYA

 تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة وذات الشريك الوحيد

وضع  تم   (2(( فبراير   9 بتاريخ 

قانون منظم لشركة ذات املسؤولية 

الوحيد  الشريك  وذات  املحدودة 

وذات املميزات التالية :

 MOURABIT PLAYA  : التسمية 

وذات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الشريك الوحيد.

الهدف : الصيد البحري بمختلف 

أشكاله، االستيراد والتصدير، تجارة 

بيع  واملجمدة،  الطرية  األسماك 

وتصدير  استيراد  األسماك،  وشراء 

مختلف املنتجات البحرية...

الرأسمال : حدد في مبلغ 222.222 

حصة من   2222 إلى  درهم مقسمة 

موزعة  للواحدة  درهم   222 فئة 

كاآلتي :

 2222 العالي  السيد مرابط عبد 

حصة.

الحزام  شارع   : اال تماعي  املقر 
رقم 22) العيون.

السيد  طرف  من  تسير   : اإلدارة 

مرابط عبد العالي ملدة غير محددة.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون 

رقم  تحت   (2(( فبراير   22 بتاريخ 

.42(42

314 P

RENAISSANCE GLB

 تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

تم وضع   (2(( يناير   2( بتاريخ 

قانون منظم لشركة ذات املسؤولية 

املحدودة وذات املميزات التالية :

 RENAISSANCE GLB  : التسمية 

ذات املسؤولية املحدودة.

املنا م،  استغالل   : الهدف 

شراء  التعدين،  تصاريح  استئجار 

تصدير  التعدين،  منتجات  وبيع 

وبيع  إنجاز  التعدين،  منتجات 

الجيولو ية  والدراسات  الخدمات 

واستيراد  وبيع  شراء  والتعدينية. 

حفر  معدات  وتأ ير  وتصدير 

الصخور وصاالت التعدين.

الرأسمال : حدد في مبلغ 222.222 

حصة من   2222 إلى  درهم مقسمة 

موزعة  للواحدة  درهم   222 فئة 

كاآلتي :

السيد امحمد ياسين 722 حصة.

السيد وفاق حسن 22) حصة.

السيد ماء العينين شبيهنا الربا2 

222 حصة.

الوفاق  مدينة   : اال تماعي  املقر 

رقم 939 العيون.

تم تعيين السيد امحمد   : اإلدارة 

غير  ملدة  للشركة  كمسير  ياسين 

حسن  وفاق  والسيد  محددة 

كمسؤول قانوني والسيد ماء العينين 

شبيهنا الربا2 كمدير للعمليات كما 

الوحيد  اإلمضاء  الشركة  تعتمد 

للمسير السيد امحمد ياسين.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 

الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون 

رقم  تحت   (2(( فبراير   9 بتاريخ 

.42(32

315 P

FARSAL IMMO
SARL AU

تأسيس شركة محدودة املسؤولية
ذات الشريك الوحيد

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم  قد   ،(2(( يناير   27 يوم  بسال، 
املسؤولية  محدودة  شركة  تأسيس 
تحمل  والتي  الوحيد  الشريك  ذات 

الخصائص التالية :
 FARSAL IMMO  : التسمية 

SARL AU
رأسمال الشركة : 222.222 درهم 
 222 2222 حصة بثمن  مقسم على 

درهم للحصة.
شارع األمير   (4  : املقر اال تماعي 
 - القرية  الرشاد  حي  محمد  سيدي 

سال.
اإلنعاش   : اال تماعي  الهدف 

العقاري.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.
السيد  الشركة  يسير   : التسيير 
فرصال عبد املجيد القاطن بتجزئة 
احصين   8 شقة   42 معمورة عمارة 
سال والحامل للبطاقة الوطنية رقم 

WA45789، ملدة غير محدودة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
القانوني لدى كتابة الضبط باملحكمة 
االبتدائية بسال يوم 24 فبراير ))2) 

تحت رقم 86)38 مكرر.
 : التجاري  السجل  في  االندراج 
التجاري  بالسجل  الشركة  سجلت 

بسال تحت رقم 35429.
لإلشارة والنشر

املسير : السيد فرصال عبد املجيد

316 P

AUTO EL FANNY شركة
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمالها : 522.222 درهم
املقر اال تماعي : ساملية ) شارع 2 

مكرر رقم 98 الدار البيضاء
تأسيس

بتاريخ عرفي  عقد   بمو 8 
املصادقة  تمت   (2(2 يونيو   (5
ذات  لشركة  األسا�سي  القانون  على 

مسؤولية محدودة ذات الخصائص 

اآلتية :
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 AUTO  : التجارية  التسمية 

EL FANNY

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

مسؤولية محدودة.

تجارة معدات السيارات   : الهدف 

بالتقسيط.

العمليات  عامة  ميع  بصفة 

غير  أو  مباشرة  بصفة  املرتبطة 

مباشرة بنشاط الشركة.

املقر اال تماعي : ساملية ) شارع 2 

مكرر رقم 98 الدار البيضاء.
درهم   522.222  : املال  رأ2 

فئة  من  حصة   2222 إلى  مقسمة 

222 درهم للحصة الواحدة.

املدة : 99 سنة بعد التأسيس.

محمد  الفاني  السيد   : التسيير 

ملدة غير محدودة.

وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة 

بتاريخ البيضاء  بالدار   التجارية 

2.ت  رقم  تحت   (2(( فبراير   8

.532475
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STE KENI VOLAILLES
K.V SARL AU

في  مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

قد تم  القنيطرة،   (2(2 نوفمبر   (4

وضع القانون األسا�سي لشركة تحمد 

الخصائص التالية :

 STE KENI VOLAILLES : التسمية

- K.V SARL AU

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

مسؤولية محدودة ذات شريك وحيد.

الهدف اال تماعي : 

تا ر دوا ن نصف  ملة.

وا بات خفيفة.

استيراد وتصدير.
درهم   222.222  : املال  رأ2 

فئة  من  حصة   2222 إلى  مقسمة 

222 درهم للحصة الواحدة مقسمة 

كما يلي :

السيد فهد صالحي 2222 حصة.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التأسيس.

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

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
األنور  إقامة   : اال تماعي  املقر 
تجزئة الحدادة رقم 254) املحل رقم 

4 القنيطرة.
التسيير : السيد فهد صالحي.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
 (2(( يناير   23 بتاريخ  بالقنيطرة 

تحت رقم 63823.
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B&B CONSULTANTS
SARL

بمو 8 الجمع العام فوق العادة 
 (2(( فبراير   22 بتاريخ  للشركاء 
 B&B CONSULTANTS لشركة 
املسؤولية  ذات  شركة   SARL
درهم   222.222 رأسمالها  املحدودة 

قرروا ما يلي :
الرفع من رأسمال الشركة.

تحيين القانون األسا�سي للشركة 
مع تقسيم  ديد لرأسمال الشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
بالرباط بتاريخ 27 فبراير ))2) تحت  

الرقم 324))2.
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SOCIETE INTERIM VOYAGE
 Société à responsabilité limitée

SARL AU
Au capital de 100.000 DHS

 ZERDAL EL GHARBIA SECT 3
 N°146 BOUKNADEL SALE

يوم حرر  عرفي  عقد   بمقت�سى 
تأسيس  تم  بسال   ،(2(( فبراير   (
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

بالخصائص التالية :
 INTERIM شركة   : التسمية 

VOYAGE ش.م.م.ش.و.
الهدف :

مقاول نقل البضائع.

االستيراد والتصدير.

رأسمال الشركة : 222.222 درهم 

فئة  من  حصة   2222 إلى  مقسمة 

222 درهم للحصة الواحدة مقسمة 

على الشركاء كاآلتي :

 2222 بوفرير  االاله  السيد عبد 

حصة.

الغربية  زردال   : اال تماعي  املقر 

قطاع 3 رقم 246 بوقنادل سال.

االاله  عبد  السيد   : التسيير 

بوفرير.

املدة : مدة الشركة 99 سنة.

التجاري  بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بسال تحت رقم 

2)354 بتاريخ 24 فبراير ))2).
بمثابة مقتطف وبيان
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SOCIETE BRICO-DAME
 Société à responsabilité limitée

AU

Au capital de 100.000 DHS

 HAY EL MASSIRA N°15 ETAGE

 2 SIDI ALLAL EL BAHRAOUI

TIFLET

يوم حرر  عرفي  عقد   بمقت�سى 

بتيفلت تم تأسيس   ،(2(( فبراير   7

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الواحد بالخصائص التالية :

 BRICO-DAME التسمية : شركة

ش.م.م.ش.و.

الهدف :

وأشغال  البناء  أشغال  مقاول 

مختلفة.

أو  التجارية  الخدمات  مقاول 

أو  املدنية  الزراعية  أو  الصناعية 

العسكرية.

رأسمال الشركة : 222.222 درهم 

فئة  من  حصة   2222 إلى  مقسمة 

222 درهم للحصة الواحدة مقسمة 

على الشركاء كاآلتي :

 2222  : الداودي  ابراهيم  السيد 

حصة.

املسيرة  حي   : اال تماعي  املقر 

الطابق الثاني سيدي عالل   25 رقم 

البحراوي تيفلت.

التسيير : السيد ابراهيم الداودي.

املدة : مدة الشركة 99 سنة.

التجاري  بالسجل  التقييد  تم 

تحت  بتيفلت  االبتدائية  باملحكمة 

رقم 2272 بتاريخ 27 فبراير ))2).
بمثابة مقتطف وبيان
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 SOCIETE VALORANT

WORK
 Société à responsabilité limitée

à associé unique

Au capital de 100.000 DHS

HAY ESSAADA N°347

 SIDI ALLAL EL BAHRAOUI 

TIFLET

يوم حرر  عرفي  عقد   بمقت�سى 

بتيفلت تم تأسيس   ،(2(( فبراير   7

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

مسير واحد بالخصائص التالية :

 VALORANT شركة   : التسمية 

WORK ش.م.م.ش. الواحد.

الهدف :

مقاول أشغال مختلفة.

مقاول نقل البضائع.

رأسمال الشركة : 222.222 درهم 

فئة  من  حصة   2222 إلى  مقسمة 

222 درهم للحصة الواحدة مقسمة 

على الشركاء كاآلتي :

السيد محمد شنة : 2222 حصة.

املقر اال تماعي : حي السعادة رقم 

347 سيدي عالل البحراوي تيفلت.

التسيير : محمد شنة.

املدة : مدة الشركة 99 سنة.

التجاري  بالسجل  التقييد  تم 

تحت  بتيفلت  االبتدائية  باملحكمة 

رقم 2269 بتاريخ 27 فبراير ))2).
بمثابة مقتطف وبيان

322 P
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STE ARIANA HOUSE
SARL

تأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بالدار 

تم   ،(2(( يناير   (5 بتايخ  البيضاء 

تأسيس شركة باملواصفات التالية :

 STE ARIANA HOUSE : التسمية

SARL

 22 شارع   75  : اال تماعي  املقر 

يناير الطابق األول الشقة 239 الدار 

البيضاء.

اإلنعاش   : اال تماعي  الهدف 

معامالت  بجميع  والقيام  العقاري 

البناء املختلفة.

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.

الرأسمال : 222.222 درهم.

الحصص :

السيد نبيل شفعاوي 522 حصة.

السيد ياسين لقصير 522 حصة.

نبيل  السيد  تعيين  تم   : التسيير 

الوطنية  للبطاقة  الحامل  شفعاوي 
ياسين  والسيد   BH233358 رقم 

لقصير الحامل للبطاقة الوطنية رقم 

BL72769 مسيران للشركة ملدة غير 

محدودة.

السنة اال تماعي : تبتدئ من فاتح 

يناير إلى 32 ديسمبر.

املدة : تم تحديدها في 99 سنة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

بالدار  التجارية  باملحكمة  القانوني 

البيضاء بتاريخ 24 فبراير ))2) تحت 
2)5)82 والسجل التجاري رقم  رقم 

.53(372
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STE B.G CHAR MARBRE
SARL

حل شركة
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بالدار 

 ،(2(( فبراير   ( بتايخ  البيضاء 

ذات  الشركة  حل  عن  اإلعالن  تم 

املواصفات التالية :

 STE B.G CHAR  : التسمية 
MARBRE SARL

 22 شارع   ،75  : اال تماعي  املقر 
 ،269 الطابق األول شقة رقم  يناير 

الدار البيضاء.
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة.
الرأسمال : 222.222 درهم.

السيد محمد الشرادي   : التسيير 
رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 
بوغو  لحسن  والسيد   EA84726
رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 

WB92262 عينا محالن للشركة.
باملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 
بتاريخ البيضاء  بالدار   التجارية 

24 فبراير ))2) تحت رقم 747)82 
تعديل رقم 2)58.

324 P

ARENA CORPORATE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد
رأسمالها : 222.222 درهم

مقرها اال تماعي : )2، تجزئة كوبر 
صوفاكا 2 عين الشق

الدار البيضاء
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بالدار 
البيضاء في 3 فبراير ))2) تم تأسيس 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
الخصائص ذات  وحيد   بشريك 

اآلتية :
ARENA CORPORATE : التسمية
الهدف : البيع - الشراء - التصدير 
واالستيراد - التمثيل - النشر - اإليداع 
- التجارة بصفة عامة في  ميع املواد 
- املنتجات - اآلليات واملعدات بجميع 
التجارية  العمليات  وعامة  أنواعها 
 - املالية   - الصناعية   - السياحية   -
املختلفة  العقارية  وغير  العقارية 
مباشرة  غير  أو  مباشرة  بصفة 

باألنشطة املشار إليها أعاله.
املقر اال تماعي : )2، تجزئة كوبر 
صوفاكا 2 عين الشق الدار البيضاء.

املدة : 99 سنة ابتداء من تأسيس 
الشركة.

الرأسمال 222.222 درهم مقسم 
إلى 2222 حصة من فئة 222 درهم.

من  تبتدئ   : اال تماعية  السنة 
كل  من  ديسمبر   32 إلى  يناير  فاتح 

سنة.
بمقت�سى الفصل 25 من القانون 
السيد  تعيين  تم  للشركة  األسا�سي 
ازريع مونية كمسيرة للشركة ملدة غير 

محدودة.
والتسجيل  القانوني  اإليداع  تم 
بالسجل التجاري باملحكمة التجارية 
 (2(( فبراير   25 يوم  بالدار البيضاء 

تحت رقم 928)82 و532)53.
بيان مختصر
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مكت8 املستشار
37 زنقة  بل تازكا رقم 2 أكدال الرباط

الهاتف : 25.37.77.52.72
almoustachar1@gmail. : البريد االكتروني

com

الشركة العقارية املدنية واد إكن
ش.م.م

 SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
OUED IKKEN SARL
التغييرات القانونية

على إثر  مع عام غير عادي بتاريخ 
»العقارية  للشركة   ،(2(( يناير   (7
 SOCIETE CIVILE املدنية واد إكن« 
 ،IMMOBILIERE OUED IKKEN
املحدودة،  املسؤولية  ذات  شركة 
ومقرها  درهم   (22.222 رأسمالها 
موالي  زنقة   ،7 بالرباط،  اال تماعي 
رشيد، واملسجلة في السجل التجاري 
تقرر  ،(7837 رقم  تحت   بالرباك 

ما يلي :
ا تماعية  حصة   722 ال  توزيع 
التي كانت في حوزة املغفور له مسعود 
ديسمبر   (4 يوم  املتوفى  غندوري، 

2)2)، لورثته على النحو التالي :
 256 فاطمة  غندوري  السيدة 

حصة.
 256 خديجة  غندوري  السيدة 

حصة.

 256 ايمان  غندوري  السيدة 
حصة.

السيد غندوري علي 226 حصة.
 226 الحو2  غندوري  السيد 

حصة.
غندوري  السيد  استقالة  قبول 
الحو2 من منصبه كمسير للشركة 
وتأكيد في مهامهم كمسيرين للشركة 
لكل من السيد غندوري علي واآلنسة 

غندوري إيمان.
تعيين، كمسيرين  دد، لفترة غير 

محددة، لكل من :
غندوري،  خديجة  السيدة 
رقم  الوطنية  للبطاقة  الحاملة 
 (7 بتاريخ  واملزدادة   ،A229439
مغربية  بالرباط،   2953 نوفمبر 
 67 بالرباط  واملقيمة  الجنسية 
الغندوي  تجزئة  عرو2،  بني  زنقة 

السوي�سي.
السيدة فاطمة غندوري، الحاملة 
 ،A325823 رقم  الوطنية  للبطاقة 
 2958 نوفمبر   28 بتاريخ  واملزدادة 
بالرباط، من  نسية مغربية واملقيمة 
عمارة  بالرباط زنقة أوالد البوزيري، 

أ8، شقة رقم 9 مابيال.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   27 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

))2) تحت رقم 67)))2.
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NEVEC
SARL AU

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
قد   (2(( يناير   (4 بتاريخ  الرباط 
مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدودة بشريك وحيد.
NEVEC SARL AU : التسمية

الهدف اال تماعي : 
(الهندسة  للدراسات  مكت8 

املدنية).
 2.222.222  : الشركة  رأسمال 
22222 حصة من  درهم مقسمة إلى 
الواحدة  للحصة  درهم   222 فئة 
الشكل  على  الشركاء  بين  موزعة 

التالي:
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 22222  : السيد أوخترى الحسين 

حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل التجاري.

يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

ديسمبر من كل سنة ما عدا   32 إلى 

تاريخ  من  تبتدئ  األولى  السنة 

التسجيل.

 ،45 العمارة   : اال تماعي  املقر 

أكدال،  شارع فرنسا،   ،8 شقة رقم 

الرباط.

املسير : أوخترى الحسين.

 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.2579(7

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

فبراير   25 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

.(2((
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SOLARDEAL
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

تم تأسيس شركة   (2(2 أكتوبر   22

ذات املسؤولية املحدودة والتي تحمل 

الخصائص التالية :

SOLARDEAL : التسمية

SARL : الصفة القانونية

الهدف اال تماعي :

الرقمية،  للحلول  البرامج  إنشاء 

بيع معدات الطاقة املتجددة.

خبرة الحلول الشمسية.

استشارات املشروع.

رأسمال الشركة : 222.222 درهم 

فئة  من  حصة   2222 إلى  مقسمة 

درهم للحصة الواحدة موزعة   222

بين الشركاء على الشكل التالي :

السيدة أمينة املا�سي 952 حصة.

السيد زهير مزد ر 52 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل التجاري.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

32 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

فال  شارع   48  : اال تماعي  املقر 

اوالد عمير الشقة 2 أكدال الرباط.

املسير : السيد زهير مزد ر.
التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.258243
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 LOUTFI شركة

KHADAMATES
ش.م.م

وكالة تحويل األموال - مقدم خدمات

حي االنبعاث ا لمو2، خنيفرة

تأسيس
بمقت�سى عقد عرفي بتاريخ فاتح 

))2) تم تأسيس شركة ذات  فبراير 

باملواصفات  محدودة  مسؤولية 

التالية :

 STE LOUTFI  : شركة  التسمية 

.KHADAMATES

مسؤولية  ذات  شركة   : الصفة 

محدودة.

االنبعاث  حي   : اال تماعي  املقر 

ا لمو2، خنيفرة.

 - وكالة تحويل األموال   : الغرض 

مقدم خدمات.

222.222 درهم  : حدد  الرأسمال 

حصة موزعة على   2222 إلى  موزع 

الشكل التالي :

 2222  : لوطفي  حفيظ  السيد 

درهم.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 

السيد حفيظ لوطفي وذلك ملدة غير 

محددة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني للشركة لدى كتابة الضبط 

بتاريخ  بخنيفرة  االبتدائية  باملحكمة 

22 فبراير ))2) تحت رقم 2022/57 

السجل التجاري رقم 4277.
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LAZIDMEC شركة
ش.م.م

بائع اآلليات الطبية التقنية - أشغال 
مختلفة - املفاوضة

رقم 7 الطابق األول عمارة 54 
الضحى األمل، بني مالل

تأسيس
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
شركة  تأسيس  تم   (2(( فبراير   3
ذات مسؤولية محدودة باملواصفات 

التالية :
 STE  : شركة  التسمية 

LAZIDMEC
مسؤولية  ذات  شركة   : الصفة 

محدودة.
الطابق   7 رقم   : اال تماعي  املقر 
األمل، الضحى   54 عمارة   األول 

بني مالل.
الطبية  اآلليات  بائع   : الغرض 
التقنية - أشغال مختلفة - املفاوضة.
222.222 درهم  : حدد  الرأسمال 
حصة موزعة على   2222 إلى  موزع 

الشكل التالي :
 2222  : بولندا  محمد  السيد 

درهم.
: تسير الشركة من طرف  التسيير 
السيد محمد بولندا وذلك ملدة غير 

محددة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
القانوني للشركة لدى كتابة الضبط 
باملحكمة االبتدائية ببني مالل بتاريخ 
9 فبراير ))2) تحت رقم 2022/133 

السجل التجاري رقم 427)2.
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SONGA TRAVAUX
ش.م.م ش.و

أشغال مختلفة
حي املسيرة السفلى، بلوك )، خنيفرة

نص التأسيس
بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
تم تأسيس شركة   ،(2(( يناير   29
بشريك  محدودة  مسؤولية  ذات 

واحد باملواصفات التالية :

 STE SONGA شركة   : التسمية 

.TRAVAUX

مسؤولية  ذات  شركة   : الصفة 

محدودة بشريك واحد.

املسيرة  حي   : اال تماعي  املقر 

السفلى، بلوك )، خنيفرة.

الغرض : أشغال مختلفة.

الرأسمال : حدد في 522.222 درهم 

حصة موزعة على   5222 إلى  موزع 

الشكل التالي :

 5222 السيد عبد القادر الطالبي 

حصة.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 

السيد عبد القادر الطالبي وذلك ملدة 

غير محددة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني للشركة لدى كتابة الضبط 

بتاريخ  بخنيفرة  االبتدائية   باملحكمة 

24 فبراير ))2) تحت رقم 2022/59 

السجل التجاري رقم 4282.

331 P

ATLAS BERMOZA
ش.م.م

مقهى

حي احطاب، سيدي بولقنادل، 

خنيفرة

نص التأسيس
بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

تم تأسيس شركة   ،(2(( يناير   27

ذات مسؤولية محدودة باملواصفات 

التالية :

 STE ATLAS شركة   : التسمية 

.BERMOZA

مسؤولية  ذات  شركة   : الصفة 

محدودة.

احطاب،  حي   : اال تماعي  املقر 

سيدي بولقنادل، خنيفرة.

الغرض : مقهى.

الرأسمال : حدد في 222.222 درهم 

حصة موزعة على   2222 إلى  موزع 

الشكل التالي :
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السيد  مال كديد 2222 حصة.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 

غير  ملدة  السيد  مال كديد وذلك 

محددة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني للشركة لدى كتابة الضبط 

بتاريخ  بخنيفرة  االبتدائية   باملحكمة 

25 فبراير ))2) تحت رقم 2022/60 

السجل التجاري رقم 4283.

332 P

OSSAF SERVICES
ش.م.م

موزع املشروبات الغازية
رقم 27 زنقة موريتانيا، الطابق ) 

ارفود، الرشيدية

نص التأسيس
بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

تم تأسيس شركة   ،(2(( يناير   (2

ذات مسؤولية محدودة باملواصفات 

التالية :

 STE OSSAF شركة   : التسمية 

.SERVICES

ذات مسؤولية  شركة   : الصفة   

محدودة.
زنقة   27 رقم   : اال تماعي  املقر 

موريتانيا، الطابق ) ارفود،الرشيدية.

الغرض : موزع املشروبات الغازية.

الرأسمال : حدد في 222.222 درهم 

حصة موزعة على   2222 إلى  موزع 

الشكل التالي :

السيد حسن زايد 522 حصة ؛

السيد أسامة زايد 52) حصة ؛

السيد سعيد زايد 52) حصة.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 

والسيدة حليمة  زايد  أسامة  السيد 

حرفاش وذلك ملدة غير محددة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني للشركة لدى كتابة الضبط 

 باملحكمة االبتدائية بالرشيدية بتاريخ 

السجل  تحت   (2(( فبراير   25

التجاري رقم 25652.

333 P

STE YOMAN
SARL AU

دوار امهروق منت ا لمو2، 

خنيفرة

غير  ا تماع  محضر  بمقت�سى 

تم   (227 يونيو   (( بتاريخ  عادي 

اتخاذ القرارات التالية  :

القرار 2 : تفويت 2222 حصة من 
حصص السيد خالد الهاشمي العلوي 

لفائدة  للحصة  درهم   222 بقيمة 

لكي  العلوي  الهاشمي  السيد حافظ 

يصبح رأسمال الشركة موزع كاآلتي :
العلوي  الهاشمي  حافظ  السيد 

2222 حصة.

السيد خالد  استقالة   :  ( القرار 

الهاشمي العلوي من منصبه كمسير 

حافظ  السيد  وتعيين  للشركة 

الهاشمي العلوي مسيرا للشركة وذلك 

ملدة غير محددة.

الشركة  مقر  تغيير   :  3 القرار 
 28 رقم  الثاني،  الحسن  شارع  من 

مكرر، خنيفرة إلى دوار امهروق منت 

ا لمو2، خنيفرة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني للشركة لدى كتابة الضبط 

بتاريخ  بخنيفرة  االبتدائية   باملحكمة 

))2) تحت رقم 2022/52  9 فبراير 

السجل التجاري رقم 293).

334 P

 ARABICANA

MULTISERVICE
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الواحد

تم تأسيس شركة بالرباط تحمل 

ديسمبر   26 بتاريخ  التالية  الصفات 

.(2(2

 ARABICANA :  اللق8 اال تماعي

.MULTISERVICE SARL AU

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الواحد.

لها  الشركة   : اال تماعي  الهدف 
هدف أيضا في املغرب كما في الخارج :

قهوة، و بات سريعة خفيفة ؛
أعمال متنوعة ؛

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

لديها كائن مماثل أو ملحق.
رأ2 املال : 222.222 درهم مقسمة 
درهم   222 2222 حصة من فئة  إلى 

للحصة.
عبد الحق ازعادري 2222 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهائي.

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

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
حي  املحل   : اال تماعي  املقر 

الرحمة، قطاع 2 رقم 66)، سال.
التسيير : عبد الحق ازعاري.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية سال رقم التسجيل بالسجل 

التجاري 35332.
335 P

STE CAFE NIRIAS
SARL AU

كافي  لشركة  العام  الجمع  قرر 
بتاريخ  بالرباط  املنعقد   نيريا2 
 222.222 ))2) رأسمالها  22 فبراير 
 22 6 محل  درهم عنوانها عمارة رقم 
ح.ي.م   3 بلوك  الفتح،  رباط  و)2 

الرباط ما يلي :
تفويت الحصص من السيد رحال 
رشيد  نادية  السيدة  إلى  السماللي 

بنسبة 222 في املئة.
رشيد  نادية  السيدة  تعيين 

كمسيرة وحيدة للشركة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بالرباط في 25 فبراير ))2) 

تحت رقم 22)))2.
336 P

   بريدكتيف سوليسيو
في  مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

27 يناير ))2) قد تم تأسيس شركة 

ذات املسؤولية املحدودة التي تحمل 

الخصائص التالية :

التسمية : بريدكتيف سوليسيو.

الصفة القانونية : ش.م.م.

الهدف اال تماعي : 

مصمم كمبيوتر (مبرمج، محلل) ؛

تا ر أ هزة الكمبيوتر ؛

تجارة.
رأ2 املال : 222.222 درهم مقسمة 

إلى 2222 حصة من فئة 222 درهم.

الشريك :

خمالش رشيد 922 حصة ؛

حنبالي مهدية 222 حصة.

املدة : 99 سنة.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

32 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

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

الرباط.

التسيير : خمالش رشيد.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالرباط بتاريخ 26 فبراير ))2) 

تحت رقم 34)))2.
مقتطف للنشر واإلشهار

337 P

 CONSTRUCTION ALICO

ELOUAZZANI
SARL AU

لشركة  عرفي  عقد  بمقت�سى 

 CONSTRUCTION ALICO

سجل   ELOUAZZANI SARL AU

بالرباط في 4 فبراير ))2) تقرر ما يلي :

بيع  ميع الحصص التي يمتلكها 

 522 السيد بوعزة بنقر�سي بالشركة 

حصة للسيد عبد الرحيم فاتح.

القانوني من شركة  تغيير الشكل 

ذات مسؤولية محدودة إلى شركة ذات 

مسؤولية محدودة بشريك واحد.
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تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط 

لدى املحكمة االبتدائية بتمارة بتاريخ 

27 فبراير ))2) تحت رقم 7484.

338 P

BOUGHAZ ELITE IMMO

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة

بمقت�سى عقد عرفي مبرم بتاريخ 

بالرباط تم تأسيس   (2(( فبراير   3

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

باملواصفات اآلتية :

 BOUGHAZ  : التجاري  االسم 

.ELITE IMMO

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

مسؤولية محدودة.

معامالت   : اال تماعي  الهدف 

عقارية.

املقر اال تماعي : عمارة 32 شقة 8 

حسان،  شارع موالي احمد الوكيلي، 

الرباط.

في  الشركة  مدة  حددت   : املدة 

تسجيلها  تاريخ  من  ابتداء  سنة   99

بالسجل التجاري.

رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 

الشركة في 222.222 درهم موزع على 

2222 حصة من فئة 222 درهم.

من  تبتدئ   : اال تماعية  السنة 

يناير وتنتهي بمتم ديسمبر من  فاتح 

نفس السنة.

تسيير  مهمة  أسندت   : التسيير 

الشركة للسيد صالح الدين اوخيار.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني باملحكمة التجارية بالرباط 

رقم السجل التجاري 287923 بتاريخ 

25 فبراير ))2).

339 P

GOLDEN-A
SARL AU

 شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الواحد

الرأسمال قدره 222.222 درهم

مقرها: 3) شارع أنوال عمارة فلوري 

22 مكت8 4 ميموزا القنيطرة
رقم السجل التجاري: 57625

وفقا للجمع العام االستثنائي املؤرخ 

تم القرار بتحويل   (2(( يناير   32 في 

ابتداء  املقر اال تماعي مقر الشركة، 

من 32 يناير ))2) إلى العنوان التالي: 

طريق املهدية،  برنامج أليانس دارنا، 

الطابق األر�سي   LC 227 تجزئة رقم 

محل رقم 5 القنيطرة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالرباط بتاريخ 22 فبراير ))2) 

تحت رقم 658.

340 P

KMC COMPANY
SARL

وعنوان مقرها اال تماعي : عمارة 
رقم 9، زنقة املرينيين رقم 2، 

حسان، الرباط
رقم التقييد في السجل التجاري : 

253625

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

قرر   (2(2 يونيو  فاتح  في   املؤرخ 

فيما يلي :

برفع رأسمال الشركة من 52.222 

درهم إلى 22.222) درهم بمبلغ قدره 

252.222 درهم مقسمة كالتالي :

السيد نبيل مهان 222.)22 درهم 

فئة  من  حصة   22(2 إلى  مقسمة 

222 درهم ؛

 98.222 السيد خالد الشنكيطي 

درهم مقسمة إلى 982 حصة من فئة 

222 درهم.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالرباط بتاريخ فاتح ديسمبر 

2)2) تحت رقم 2294)2.

341 P

CABINET CONSEIL D’EXPERTS

شركة محدودة املسؤولية 

ذات الشريك الواحد
رأسمال : 522.222 درهم

 2، شارع الشهيد ضياء الرحمان، قطاع 2 

بلوك ج، السوي�سي، الرباط

RIAD EL BAHI
شركة محدودة املسؤولية
رأسمالها : 82.222 درهم

شارع املدينة القديمة، ممر 

البيضاوي، رقم 2 قبل مسجد 

األدان، الرباط

قرر الجمع العام للشركة بتاريخ 

28 يناير ))2) ما يلي :

تعيين املدير املسير للشركة :

على  العام  اال تماع  يوافق 

تعيين السيد إمانوييل موغي كمدير 

املدة  تحديد  دون  للشركة   مشارك 

أو الصالحيات بناء على اقتراح اإلدارة 

وبعد االستماع إلى تقريره.

تعديل النظام األسا�سي :

للقرار  نتيجة  العام  الجمع  قرر 

من النظام   2( السابق تعديل املادة 

األسا�سي للشركة تعيين كل من :

السيدة حنان  مال موغي، الحاملة 

لبطاقة اإلقامة رقم A256853N ؛

الحامل  موغي،  إمانوييل  السيد 

.A255782J لبطاقة اإلقامة رقم
دون  للشركة  بالتشارك  كمدراء 

تحديد املدة أو الصالحيات.

الوكالة للقيام باإل راءات.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني باملحكمة التجارية بالرباط 

.D2((((6 في 26 فبراير ))2) إيداع رقم

342 P

IDIHA
SARL AU

إعالن تأسيس شركة
.IDIHA SARL AU : اسم الشركة

استيراد   : اال تماعي  الهدف 

وتصدير، تقديم الخدمات.

املسيرة   ،5 أمال   : املقر اال تماعي 
حي يعقوب  الطابق األول،   669 رقم 

املنصور، الرباط.

درهم   22.222  : رأسمال الشركة 

 222 222 حصة من فئة  مقسمة ل 

درهم للحصة الواحدة.

درهم   222 فئة  من  حصة   222

للسيدة الزهور الهبطي االدري�سي.

التسيير : الزهور الهبطي االدري�سي.
رقم التقييد بالسجل التجاري لدى 

املحكمة التجارية بالرباط 258233.

343 P

WARA FOURNITURE
SARL AU

إعالن تأسيس شركة
 WARA  : الشركة  اسم 

.FOURNITURE SARL AU

مواد التوريد   : الهدف اال تماعي 

مواد  الصحية،  اإلمدادات  والبناء، 

استيراد  الصباغة،  ومستلزمات 

وتصدير.

 ،2 رقم  متجر   : اال تماعي  املقر 

الطابق   ،223 رقم  السعادة  تجزئة 

األر�سي، عين عتيق، تمارة.
رأسمال الشركة : 222.222 درهم 

مقسمة ل 2222 حصة من فئة 222 

درهم للحصة الواحدة.

درهم   222 2222 حصة من فئة 

للسيد محمد السوايني.

التسيير : محمد السوايني.
التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

باملحكمة االبتدائية بتمارة 235487.

344 P

DECOJOIE
SARL AU

إعالن تأسيس شركة
 DECOJOIE SARL : اسم الشركة

.AU

الهدف اال تماعي : مقاول ديكور، 

مطبخ  بيع  شراء  التصميم،  ورشة 

مجهز، شراء وبيع منتجات الرخام.

تجزئة   33(8  : اال تماعي  املقر 

األر�سي،  الطابق   455RE الوفاق 

تمارة.
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رأسمال الشركة : 222.222 درهم 

مقسمة ل 2222 حصة من فئة 222 

درهم للحصة الواحدة.

درهم   222 2222 حصة من فئة 

للسيد ياسر زيتوني.

التسيير : ياسر زيتوني.
التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

باملحكمة االبتدائية بتمارة 235459.

345 P

ONE SIDE
SARL AU

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة شريك واحد

حرر  عرفي  عقد  بمقت�سى   : أوال 

تم   ،(2(( يناير   (5 بتاريخ  بسال 

ذات  لشركة  األسا�سي  النظام  وضع 

وحيد،  شريك  املحدودة  املسؤولية 

ذات املميزات املبينة فيما يلي :

.ONE SIDE SARL AU : التسمية

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة شريك وحيد.

التجارة   : الشركة هي  الغاية من 

واالستيراد والتصدير.

 (22 رقم  الحديقة  تجزئة  املقر: 

لعيايدة سال.

سنة   99 حددت مدتها في   : املدة 

اعتبارا من تاريخ تأسيسها النهائي.

 222.222  : الجماعي  املال  رأ2 

2222 حصة من فئة  درهم قسم إلى 

222 درهم،  لها في إسم :

السيد بوشبكة أمين.

تسير الشركة من طرف   : اإلدارة 

السيد بوشبكة أمين بصفته املسير 

القانوني للشركة ملدة غير محددة.

فاتح  بين  ما   : الجماعية  السنة 

يناير إلى متم ديسمبر من كل سنة.

القانوني  اإليداع  تم   : ثانيا 

بتاريخ بسال  االبتدائية   باملحكمة 

 3 فبراير ))2) تحت رقم 2))38. 

رقم السجل التجاري : 35397.

346 P

 BET KLEEBLATT
شركـــــة محـــــدودة املسؤوليــــة ش.و 

رأ2 مالــــــها 222.222  درهم

الحل املسبق للشركة
الغير  العامة  الجمعية  إن   -  2

5) ديسمبر  العادية التي تمت بتاريخ 

اال تماعي  بمقرها  للشركة   ،(2(2
 22 فلوري  عمارة  أنوال  زنقة   (3

املكت8 رقم 4 ميموزا القنيطرة.

قـــررت ما يــلي :

الحل املسبق للشركة

تعيين السيدة إليسا كباص رقم 

بصفتها   G006115X بطاقة االقامة 

مصفية للشركة.

للشركة  اال تماعي  املقر  تحديد 

كمقر للتصفية.

) - تـــم اإليداع القانوني باملحكمة 

االبتدائية بالقنيطرة، تحت رقم 92398  

بتاريخ 24 فبراير ))2).                                                                                

347 P

STE BO AGRI
SARL

شركـــــة محـــــدودة املسؤوليــــة
رأ2 مالــــــها 222.222 درهم

املقر اال تماعي : دوار والد الطال8 

الجماعة الترابية الحدادة أحواز 

القنيطرة

الحل املسبق للشركة
إن الجمع العام غير العادي   -  2

 ،(2(2 ديسمبر   (4 الذي تم بتاريخ 

قـــرر  اال تماعي  بمقرها   للشركة 

ما يــلي :

تصفيـــــة الشركة.
رقم  إبراهيم   الباز  السيد  تعيين 

مصفيا  بصفته   G(82672 ب.و.ت 

للشركة.

للشركة  اال تماعي  املقر  تحديد 

كمقر للتصفية.

) - تـــم اإليداع القانوني باملحكمة 

االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 22 فبراير 

))2) تحت رقم 92376.

348 P

STE AGRIBAS

االستثنائي  العام  الجمع  قرر   -  I

 (2(( يناير   22 في  املنعقد  العام 

ا تماعية،  حصة   2222 تفويت 

من طرف السيد لكريني بدر لفائدة 

الزهراء،  فاطمة  احجيلة  السيدة 

بدر  لكريني  السيد  استقالة  وكذا 

فاطمة  احجيلة  السيدة  وتعيين 

كما  مسيرة  ديدة للشركة،  الزهراء 

تم تذوي8 القانون األسا�سي وتعديله.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  II

الضبط باملحكمة االبتدائية بتيفلت 

تحت 9)3 بتاريخ 22 فبراير ))2).
للنسخ والبيان

الوكيل

349 P

IKHWAN IMAZIGHEN

االستثنائي  العام  الجمع  قرر   -  I

 (2(( يناير   32 في  املنعقد  العام 

من  ا تماعية،  حصة   522 تفويت 

طرف السيد املقريني يوسف لفائدة 

وكذا  عاشور،  اليقين  أبو  السيد 

يوسف  املقريني  السيد  استقالة 

عاشور  اليقين  أبو  السيد  وتعيين 

وأيضا تغيير  مسيرا  ديدا للشركة، 

ذات  شركة  من  القانوني  الشكل 

إلى شركة ذات  املسؤولية املحدودة 

وحيد،  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

األسا�سي  القانون  تذوي8  تم  كما 

وتعديله.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  II

االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

بتاريخ  92348 تحت   بالقنيطرة 

 9 فبراير ))2).
للنسخ والبيان

الوكيل

350 P

 LE PETIT BERBERE

 BOUCHERIE &

GRILLARDIERE
SARL AU

تأسيس
I - بمو 8 عقد عرفي مؤرخ في )2 

تأسيس شركة  تم   (2(2 أغسطس 

بشريك  محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد لها املواصفات التالية :

 LE PETIT BERBERE  : التسمية 

.BOUCHERIE & GRILLARDIERE

الهدف اال تماعي : نقل البضائع/ 

 زار بالتقسيط/ استغالل مطعم.

شارع أنوال   (3  : املقر اال تماعي 

اقامة فلوري 22 مكت8 رقم 4 ميموزة 

القنيطرة.

الرأسمال : حدد رأسمال الشركة 

في 222.222 درهم.

السيدة  عينت   : الشركة  تسيير 

ملوك نورة مسيرة للشركة مع  ميع 

الصالحيات.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  II

االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

القنيطرة تحت السجل التجاري رقم 

.64233
للنسخ والبيان

الوكيل

351 P

  STE OCEANIA BUILDING
SARL  

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

في  بتاريخ   عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إنشاء  تم   24/01/0222

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

محدودة، مميزاتها كما يلي : 

 STE »OCEANIA  : التسمية   -  

             BUILDING« SARL
- الهدف :  -االنعاش العقاري

- أشغال مختلفة  وأعمال البناء

 222.222 : رأسمالها   - الرأسمال 

درهم.
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   - الشركاء : 

دينية                       املهدي  محمد  السيد   -

5.222)  درهم.

  (5.222 السيد محمد كديرة    -

درهم.

      SARL  »RITAJ INVEST« شركة-

52.222  درهم.

املجموع : 222.222 درهم.

- التسيــير :  يسير الشركة  كل من 

محمد  محمد املهدي دينية،  السيد  

الحسني  يوسف  والسيد  كديرة 

بصفة مشتركة  ملدة غير محدودة.

 - املقر اال تماعي :  59  شارع ابن 

سينا  شقة 22 اكدال  الرباط .

بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 

التجارية  املحكمة  لدى  التجاري 

بتاريخ     257979 رقم  تحت  بالرباط 

.16/02/2022

352 P

 SOCIETE LEADERS GROW

ACADEMY

SARL AU

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

 (2(2 32 ديسمبر  االستثنائي بتاريخ 

تم االتفاق على الحل املسبق للشركة 

وتصفيتها.

تم تعيين السيدة لبنى الورديغي 

رقم  الوطنية  للبطاقة  الحاملة 

مغربية  ذات  نسية   A333274

املزدادة سنة 25 يناير 2976 مصفية 

للشركة.

مقر التصفية حدد ب : قطاع 3) 

 6 رقم  عمارة  الرياض  نخيل  إقامة 

شقة رقم 3 حي الرياض.

بالسجل  املحضر  وضع  تم 

يناير   (4 بتاريخ  بالرباط  التجاري 

))2) تحت رقم 447.

السجل التجاري رقم 223689.

353 P

SOCIETE CO-
PERFORMANCE

SARL
العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
 (2(2 7) ديسمبر  االستثنائي بتاريخ 

تم االتفاق على ما يلي :
 25 محل  من  الشركة  مقر  تغيير 
أكدال   4 رقم  شقة  األبطال  شارع 
د  عمارة  شم�سي  إقامة  إلى  الرباط 
زيد  ابن  طارق  شارع   (2 رقم  شقة 

تمارة.
القانون  من   4 الفصل  تعديل 

األسا�سي للشركة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   ( بتاريخ  بالرباط  التجارية 

))2) تحت رقم 2789)2.
السجل التجاري رقم 228929.

354 P

GTFM
SARL AU

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
اال تماعي  املقر  وتحويل  االستثنائي 
للشركة والزيادة في رأسمال الشركة 

بتاريخ 8) يناير ))2) تم ما يلي :
للشركة  اال تماعي  املقر  تحويل 
 6 الرباط سانتر   : من العنوان التالي 
26 أكدال  زنقة ضاية عوا شقة رقم 
الطابق   : التالي  العنوان  إلى  الرباط 
 292 رقم الدار   2 األر�سي حي نهضة 

الرباط.
الرفع من قيمة رأسمال الشركة 
 2.222.222 إلى  درهم   (2.222 من 
درهم   892.222 بزيادة  وذلك  درهم 
ا تماعية  حصة   9822 وخلق 
للحصة  درهم   222 بقيمة   ديدة 
يصبح  وبذلك  الجاري  الحساب  من 
 22.222 رأسمال الشركة مقسم إلى 
حصة ا تماعية من قيمة 222 درهم 

للحصة وتم توزيعها كالتالي :
 22.222  : قدادرة  يحيى  السيد 

حصة ا تماعية.
وتعديل  األسا�سي  النظام  تحيين 

الفصول التي شملها التغيير.

القانوني لدى كتابة  وتم اإليداع 
الضبط باملحكمة التجارية في الرباط 
رقم  تحت   (2(( فبراير   24 بتاريخ 

.2((222
355 P

FOR YOU MA’AM
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة بشريكة وحيدة
بمقت�سى عقد عرفي حرر بالرباط 
يوم 5) يناير ))2)، تم وضع النظام 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
ذات  وحيدة  بشريكة  محدودة 

املميزات املبينة فيما يلي :
.FOR YOU MA’AM : التسمية

شركة   : الشكل القانوني للشركة 
بشريكة  محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيدة.
في  حدد   : الشركة  رأسمال 
 2222 إلى  مقسمة  درهم   222.222
للحصة  درهم   222 بمبلغ  حصة 
الشريكة  ملكية  في  كلها  الواحدة 

الوحيدة السيدة شنتوف ليلى.
 5 سكتور   ،34  : املقر اال تماعي 

املعمورة - تمارة.
النشاط التجاري : مركز التجميل 

والحالقة والتدليك.
ليلى  شنتوف  السيدة   : التسيير 

ملدة غير محددة.
تم اإليداع القانوني لدى مصلحة 
السجل التجاري باملحكمة االبتدائية 
 26 بتاريخ   7474 رقم  تحت  بتمارة 

فبراير ))2).
رقم السجل التجاري : 235473.

356 P

STE BEST MOUSSE
SARL

وضع  تم  عرفي  عقد  بمقت�سى 
ذات  لشركة  األسا�سي  القانون 
بالخصائص  محدودة  مسؤولية 

التالية :
.STE BEST MOUSSE : التسمية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
مسؤولية محدودة.

(تا ر)  أثاث   : الهدف اال تماعي 
بالتقسيط.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 
تسجيلها بالسجل التجاري.

مهداوي  محمد  السيد   : املسير 
وابراهيم مهداوي واحمد مهداوي.

مهداوي  السيد محمد   : التوقيع 
وابراهيم مهداوي او احمد مهداوي.

درهم   222.222  : الرأسمال 
موزعة على الشكل التالي :

محمد مهداوي : 342 حصة.
ابراهيم مهداوي : 332 حصة.

احمد مهداوي : 332 حصة.
العنوان اال تماعي : بارك القاعدة 
الجوية رقم ) الحي الصناعي لعيايدة 

سال.
من  تبتدئ   : اال تماعية  السنة 

فاتح يناير وتنتهي في 32 ديسمبر.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  رقم 
بتاريخ   38(93 بسال  االبتدائية 

24 فبراير ))2).
357 P

SOCIETE ISLY PIECE AUTO
SARL

العام  الجمع  ملحضر  تبعا 
 (2(2 نوفمبر   5 بتاريخ  االستثنائي 
ش.ذ.م.م  اوطو  بيس  اسلي  لشركة 
الكائنة  درهم   222.222 رأسمالها 
شارع موالي يوسف عمارة االحبا2 

تابريكت سال. تقرر ما يلي :
- تفويت  ميع حصص السيد   2
دحماني  والسيدة  محمد  اكراري 
عبد  نضيف  السيد  إلى  عائشة 

الصمد.
) - استقالة السيد اكراري محمد 
وتسمية  عائشة  دحماني  والسيدة 
السيد نضيف عبد الصمد كمسير 

 ديد للشركة.
3 - إبراء ذمة السيد اكراري محمد 
والسيدة دحماني عائشة فيما يخص 
تسيير الشركة منذ تأسيسها إلى تاريخ 

التفويت.
4 - سلطة التوقيع للسيد نضيف 

عبد الصمد.
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5 - تعهد املشتري أنظر املحضر.

القانوني  الشكل  تحويل   -  6

ش.ذ.م.م  إلى  ش.ذ.م.م  من  للشركة 

ش.و.

األسا�سي  القانون  تحيين   -  7

للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 38322 رقم  تحت  بسال  االبتدائية 

بتاريخ 7 فبراير 2)2).

358 P

CAR CLINIC
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد
رأسمالها 222.222 درهم

مقرها اال تماعي : 69 الطابق 

األر�سي تجزئة الزهوة مكنا2

تأسيس شركة
تم إنجاز القانون األسا�سي بتاريخ 

لتأسيس  بمكنا2   (2(( يناير   (2

املحددة  املسؤولية  ذات  شركة 

باملواصفات التالية :

 CAR CLINIC شركة   : التسمية 

.SARL AU

وإصالح  صيانة   : النشاط 

السيارات.

شراء وبيع قطاع الغيار.

املقر الرئي�سي : 69 الطابق األر�سي 

تجزئة الزهوة مكنا2.
رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 

درهم،   222.222 مبلغ  في  الشركة 

موزعة بـ 2222 سهم، 222 درهم لكل 

سهم موزعة على املساهمين بالشكل 

التالي :

خالد الحبي8 : 222.222 درهم ما 

يعادل 2222 سهم.

املدة : حددت املدة في 99 سنة.

الشركة  ويدير  يسير   : التسيير 

السيد خالد الحبي8.

بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 

رقم  تحت  مكنا2  ملدينة  التجاري 

.55425

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

 (2(( فبراير   26 بمكنا2  التجارية 

تحت رقم 629.

359 P

 CENTRE LASRY

 D’HEMODIALYSE ET DES

MALADIES RENALES
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحددة 

بمساهم وحيد
رأسمالها 222.222 درهم

مقرها اال تماعي : فيال رقم 25 شارع 

ابو املها ر م.ج مكنا2

تأسيس شركة
تم إنجاز القانون األسا�سي بتاريخ 

لتأسيس  بمكنا2   (2(( يناير   4

املحددة  املسؤولية  ذات  شركة 

باملواصفات التالية :

 CENTRE LASRY  : التسمية 

 D’HEMODIALYSE ET DES

.MALADIES RENALES SARL AU

الدم  تصفية  مركز   : النشاط 

وأمراض الكلى.

املقر الرئي�سي : فيال رقم 25 شارع 

ابو املها ر م.ج مكنا2.
رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 

درهم،   222.222 مبلغ  في  الشركة 

موزعة بـ 2222 سهم، 222 درهم لكل 

سهم موزعة على املساهمين بالشكل 

التالي :

 222.222  : محمد أمين العسري 

درهم ما يعادل 2222 سهم.

املدة : حددت املدة في 99 سنة.

الشركة  ويدير  يسير   : التسيير 

السيد محمد أمين العسري.

بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 

رقم  تحت  مكنا2  ملدينة  التجاري 

.55397

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

 (2(( فبراير   24 بمكنا2  التجارية 

تحت رقم 572.

360 P

 CENTRE D’HEMODIALYSE
 ET DE NEPHROLOGIE

AMRIOUI
SCP

رأسمالها 222.222 درهم
مقرها اال تماعي : الحي اإلداري 

الفقيه بن صالح
بالفقيه  عرفي  عقد  بمقت�سى 
 (2(( يناير   28 بتاريخ  صالح  بن 
 CENTRE« شركة  أعضاء  قرر 
 D’HEMODIALYSE ET DE
 »NEPHROLOGIE AMRIOUI SCP
درهم،   222.222 الشركة  رأسمال 
بالحي  اال تماعي  يو د مقرها  والتي 

اإلداري الفقيه بن صالح ما يلي :
للشركة  القانونية  الصفة  تغيير 
 CENTRE D’HEMODIALYSE ET«
 DE NEPHROLOGIE AMRIOUI
املسؤولية  ذات  شركة  إلى   »SCP
من  ابتداء  وحيد  بمساهم  املحددة 

28 يناير ))2).
أصبحت السيدة رشيدة عمروي 
 CENTRE« في شركة  وحيد  مساهم 
 D’HEMODIALYSE ET DE
 NEPHROLOGIE AMRIOUI SARL

.»AU
بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 
التجاري بالفقيه بن صالح تحت رقم 

.4972
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 
بتاريخ  بن صالح  بالفقيه  االبتدائية 
9 فبراير ))2) تحت رقم 54/2022.
361 P

LA JURIDI’THEQUE
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
بمقت�سى عقد عرفي مبرم بتاريخ 
تم إعداد القانون   ،(2(( يناير   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية :
 LA  : الشركة  تسمية 

.JURIDI’THEQUE
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

نشر املحتوى   : الهدف اال تماعي 
القانونية،  التكنولو يا  القانوني، 
 EDITION) القانونية  الخدمات 
 JURIDIQUE, LEGAL TECH,

.(SERVICES JURIDIQUES
واد  زنقة   ،22  : اال تماعي  املقر 
بهت، شقة 6، الطابق األول، أكدال، 

الرباط.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التقييد في السجل التجاري.
يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 
ماعدا  ديسمبر من كل سنة،   32 إلى 
السنة األولى تبتدئ من تاريخ التقييد 

في السجل التجاري.
درهم   22.222  : رأسمال الشركة 

مقسم كالتالي :
 52  : محفوظي  محمد  السيد 
درهم   222 بقيمة  حصة ا تماعية، 

لكل حصة.
السيدة مريم بنطو ة : 2) حصة 
لكل  درهم   222 بقيمة  ا تماعية، 

حصة.
22 حصص   : السيد عمر الصايغ 
لكل  درهم   222 بقيمة  ا تماعية، 

حصة.
 BE RIGHT SARL : شركة 
 222 بقيمة  22 حصص ا تماعية، 

درهم لكل حصة.
 LAW CENTER SARL : شركة 
 222 بقيمة  22 حصص ا تماعية، 

درهم لكل حصة.
مريم  السيدة   : الشركة  مسير 

بنطو ة.
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.258227
362 P

STRATEGIE DU BATIMENT
SARL

»STRABATIM«
تجديد والية مسير الشركة

غير  العام  الجمع  لقرارات  تبعا 
فبراير  فاتح  بتاريخ  للشركاء  العادي 
))2) قرر الجمع العام الغير العادي 

ما يلي :



عدد 5725 - 8) ر 8 2443 )) مار2 ))2))الجريدة الرسمية   3642

الشركة  مسير  والية  تجديد 

املذكورة أعاله بمو 8 احكام املادة 

السيد  األسا�سي  النظام  من   25

احيدون بدر الدين.

الدين  بدر  احيدون  السيد 
قبول  يعلن  اال تماع  في  الحاضر 

املهام التي أوكلت إليه.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   (2(( فبراير   27 بتاريخ 

.2((3(5
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 SOCIETE DE GESTION

IMMOBILIERE ENNAKHIL
 SARL 

D’ASSOCIE UNIQUE

شركة نخيل إلدارة العقارات

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد

تفويت الحصص اال تماعية                      
وتعديل القانون األسا�سي                                                                                        
بمو 8 عقود توثيقية بتاريخ   -  I

8) ديسمبر 2)2) تم ما يلي :                     

اال تماعية  الحصص  تفويت   -

من  العقارات  إلدارة  نخيل  للشركة 

الى  عائشة  املنصور  السيدة  طرف 

السيد إبراهيم اخطاب (4628 أربعة 

قيمة  سهم  وثمانية)  االف وستمائة 

كل سهم مائة درهم (222 درهم).

اال تماعية  الحصص  تفويت   -

من  العقارات  إلدارة  نخيل  للشركة 

الى  عائشة  بو مال  السيدة  طرف 

أربعة   4628) السيد حسان اخطاب 

قيمة  سهم  وثمانية)  االف وستمائة 

كل سهم مائة درهم (222 درهم).

الحصص  تفويت  ميع   -

إلدارة  نخيل  للشركة  اال تماعية 

إبراهيم  السيد  من طرف  العقارات 

اخطاب،  حميد  السيد  اخطاب، 

السيد حسن  السيد طي8 اخطاب، 

اخطاب،  نعيمة  والسيدة  اخطاب 

السيدة اخطاب،  خديجة  السيدة 

عائشة  السيدة  اخطاب،  فاطمة 

اخطاب،  زهرة  السيدة  اخطاب، 

 65237) السيد لحسن اخطاب  الى 

خمسة وستون ألف و مائة وسبعة 

مائة  سهم  كل  قيمة  سهم  وثالثين) 

درهم (222 درهم).

بمقت�سى عقد توثيقي بتاريخ   -  II

يتضمن محضر   (2(2 ديسمبر   (8

لشركاء شركة نخيل إلدارة العقارات 

التفويتات  على  ميع  املوافقة  تم 

كما تم تعيين سيد اخطاب لحسن 

إلدارة  نخيل  للشركة  وحيد  كمسير 

تحويل  تقرر  وكذلك  العقارات، 

املسؤولية  ذات  شركة  من  الشركة 

الى شركة ذات املسؤولية  املحدودة 

املحدودة بشريك وحيد حيث أصبح 

السيد لحسن اخطاب املالك الوحيد 

للشركة.

ثم   (2(2 د نبر   32 بتاريخ   -  III

معدل  األسا�سي  القانون  احداث 

للشركة بالحفاظ على نفس املقر في 

نفس العنوان ونفس الرأسمال.

القانوني  اإليداع  تم  لقد   -  IV

باملحكمة  لحسن  اخطاب  للسيد 

بمراكش  الضبط  بمكت8  التجارية 

رقم  تحت   (2(( فبراير   7 بتاريخ 

.23(629
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LMG ASSUR
تأسيس

فرع للشركة الفرنسية 

 GROUPEMENT FRANCAIS«

»DES MUTUELLES

املقر اال تماعي شارع رقم 25 شارع 

األبطال شقة رقم 4 الرباط - أكدال

RC RABAT 157703

للشركة  فرع   : القانونية  الصفة 

 GROUPEMENT« الفرنسية 

.»FRANCAIS DES MUTUELLES

عق8 صدور قرار من الجمع العام 

 (2(2 أكتوبر   25 بتاريخ  االستثنائي 

تقرر تأسيس فرع شركة تحمل اسم 

»LMG ASSUR« خاصيتها كالتالي :

.»LMG ASSUR« : التسمية
تمار2  الشركة  فرع   : الهدف 

نشاطها باملغرب وخار ه.
مركز اتصال هاتفي.

وسيلة،  بأي  الشركة،  مشاركة 
تتعلق  قد  التي  العمليات  في  ميع 
شركات  إنشاء  طريق  عن  بغرضها 
 ديدة أو االكتتاب أو شراء األسهم 
أو  االندماج  أو  الشركات  حقوق  أو 

غير ذلك.
املقر اال تماعي : مقر فرع الشركة 
حدد في العنوان التالي :  رقم 25 شارع 
األبطال شقة رقم 4 الرباط - أكدال.

السيد  الشركة  يسير   : التسيير 
بفرنسا،  القاطن  املنتصر  طارق 
 25 بتاريخ  مزداد  الجنسية  مغربي 
املغرب،   - بالرباط   2979 أغسطس 
رقم  الوطنية  للبطاقة  حامل 

.PY823(25
بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحكمة  لدى  التجاري 

بالرباط تحت رقم 257723.
365 P

KCTC SARL
مكت8 استشارات ودراسات

شارع الحوز، رقم 4 الطائرات ،الرباط
املحمول 26.66.48.58.58

G.M.T BUSINESS
SARL

تأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
تم تأسيس شركة   ،(2(( فبراير   24
ذات   ، املحدودة  املسؤولية  ذات 

الخصائص التالية:
G.M.T BUSINESS   : التسمية

ذات  شركة   : القانونية  الصفة   
مسؤولية محدودة .

شارع األبطال   25  : مقر الشركة 
شقة رقم 4 اكدال الرباط .

:  علت  اال تماعي  الهدف 
املغرب  داخل  لها  هدفا  الشركة 
وخار ه إما لحسابها أو حساب الغير 

أو باالشتراك:
- أعمال مختلفة، تهيئة، التركيبات 

الكهربائية والتدفئة واملكيفات.

وتهيئة  وتركي8  وبيع  شراء   -

الكمبيوتر  برامج  أ هزة  وصيانة 

والوسائط املتعددة.

- إنشاء واستضافة وتعزيز املواقع 

اإللكترونية والتواصل املرئي وتطوير 

الوي8 والجوال

لتقنيات  تطبيقات  تطوير   -

مواقع  وإنشاء  الجديدة  املعلومات 

على شبكة اإلنترنت.

- بيع وشراء االثاث املكتبي وأ هزة 

الكمبيوتر وكافة ملحقات املكات8.

والخبرة  واملتابعة  اإلستشارة   -

الحاس8  أ هزة  وتصميم  وصيانة 

األرشفة  أعمال  و ميع  اآللي 

الطباعة  وأعمال  اإللكترونية 

بأنواعها.

والدراسة وأعمال  االستشارات   -

الديكور والتصميم الداخلي والخارجي 

والتصميم الخارجي وتصميم النماذج 

وأعمال  الحاسوب  و ميع رسومات 

التصميم الرقمي.

وتسويق أي  توزيع وبيع وشراء   -

منتج اتصاالت

- منظم حفالت والتموين وتنظيم 

 ميع املظاهرات.

رأسمال الشركة : 222.222 درهم 

مكون من 2222 حصة من فئة 222 

مقسمة  الواحدة  للحصة  درهم 

كالتالي:

  522 طرالي  عبدالرحيم  السيد 

حصة

السيد امغار محمد 522  حصة

 التسيير: السيدين امغار محمد و 

عبدالرحيم طرالي

املدة: 99 سنة ابتداء من تأسيس 

الشركة.

2 يناير  : تبتدئ من  السنة املالية 

الى 32  ديسمبر.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   27 يوم  بالرباط  التجارية 

))2)  تحت رقم 5)2582.

366 P
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KCTC SARL

مكت8 استشارات ودراسات

شارع الحوز، رقم 4 الطائرات ،الرباط

املحمول 26.66.48.58.58

MARO EVENT
SARL AU

تأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

تم تأسيس شركة   ،(2(( فبراير   24

بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد ، ذات الخصائص التالية:

التسمية:   

ذات  شركة   : القانونية  الصفة   

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

شارع األبطال   25  : مقر الشركة 

شقة رقم 4 اكدال الرباط .

:  علت  اال تماعي  الهدف 

املغرب  داخل  لها  هدفا  الشركة 

وخار ه إما لحسابها أو حساب الغير 

أو باالشتراك:

األحداث  وتنشيط   تنظيم 

و الحفالت.

إعداد الو بات الجاهزة وتوصيل 

الو بات لألفراد واملهنببن .

تسويق  ميع املنتجات الغذائية 

الغذاء  مأدوبات   تنظيم 

و الكوكتيالت وغيرها من املناسبات 

العامة والخاصة. 

تقديم الخدمات .

التجارة العامة
رأسمال الشركة : 222.222 درهم 

مكون من 2222 حصة من فئة 222 

مقسمة  الواحدة  للحصة  درهم 

كالتالي:

السيد املعروفي عمر 2222  حصة

املسير : السيد املعروفي عمر.

املدة : 99 سنة ابتداء من تأسيس 

الشركة.

2 يناير  : تبتدئ من  السنة املالية 

الى 32  ديسمبر.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   27 يوم  بالرباط  التجارية 

))2) تحت رقم 7)2582.

367 P

ESA HEALTHCARE

 SARL

الرأسمال األ تماعي: 100.000,00 

درهم

املقر اال تماعي: 378 شارع الحسن 

الثاني رقم ) الرباط

في  مؤرخ  توثيقي  عقد  بمقت�سى 

قد   (2(( يناير   (2 بتاريخ  الرباط 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

النحو  على  وخصائصها  املحدودة، 

التالي:

 ESA  : اال تماعية  التسمية 

HEALTHCARE

الهدف اال تماعي :

طبية  معدات  تا ر   : تجارة 

مستحضرات  تا ر  ومستهلكات، 

التجميل.

رأسمال الشركـة : 222.222 درهم 

مقسمة إلى 2222حصة من فئة 222 

درهم للحصة الواحدة

اميمة سعود : 342  حصة 

هدى ايت الحسين : 332 حصة 

الهام الهاني : 332 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل التجاري.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

32 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

الثاني  الحسن  شارع   378 املقر: 

شقة رقم ) الرباط 

حاملة  سعود  اميمة   : املسير 

   AD(25844 : البطاقة الوطنية رقم

التجاري:  بالسجل  التقييد  رقم 

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 

 R.C في تاريخ 17/02/2022 تحت رقم

258237الرباط.
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SOCIETE TRABM
شركة محدودة املسؤولية
رأسمالها 222.222 درهم

مقرها اال تماعي : إقامة بريما مكت8 
رقم 225، زاوية شارع 22 يناير وزنقة 
مصطفى املعاني، الطابق 3 الشقة 

رقم 26، الدار البيضاء
سجل تجاري رقم 8972)5

تأسيس شركة محدودة املسؤولية
بالدار  مؤرخ  عقد  بمقت�سى 
البيضاء في 3 يناير ))2)، تم تأسيس 
شركة محدودة املسؤولية، باملميزات 

التالية :
.TRABM : التسمية

الغرض من الشركة هو في املغرب 
والخارج على حد السواء : الهدف :

املنتجات  لجميع  البري  النقل 
لصالح  كان  نوع  أي  من  السلع  أو 

اآلخرين.
أو  املنتجات  لجميع  البري  النقل 
في  سواء  االتجاهات  لجميع  السلع 

املغرب أو في الخارج.
البري  النقل  أنشطة   ميع 
لجميع املنتجات او السلع واستئجار 

املركبات مع سائق.
التوزيع على األرا�سي الوطنية أو 
الدولية لجميع املنتجات أو البضائع.

توفير الخدمات املتعلقة بعمليات 
النقل البري.

واملعدات  املنتجات  وبيع  شراء 
واللوازم وامللحقات املتعلقة بأنشطة 

النقل البري.
النقل البري لألشخاص.

استئجار معدات النقل البري
البري  النقل  في  الوساطة 

والخدمات اللو ستية.
أو  املناولة  عمليات   ميع 
املركبات،  استئجار  او  اللو ستيات 
مباشرة  غير  أو  مباشرة  املتعلقة 

بخدمة النقل.
استيراد وتصدير  ميع املنتجات 
البناء،  مواد  عام،  بشكل  والسلع، 
املنزلية،  األ هزة  الصحية،  األ هزة 
األثاث، األثاث املكتبي بشكل خاص.

واملعدات  البناء  بمواد  االتجار 

الكهربائية واملعدات الصحية.

واألشياء  البناء  مواد  تصنيع 

لالستخدام  املعدنية،  أو  الخزفية 

البناء.،  قطاع  تهم  الت8  أو  املنزلي، 

شركة األشغال العامة أو الخاصة.

وسلع  وتجارة  وتصدير  استيراد 

وتمثيل  وبيع  وشراء  ودولية  وطنية 

واملواد  املنتجات  وتوزيع  ميع 

والسلع  واألدوات  واألثاث  واملعدات. 

أصلها،  أو  طبيعتها  كانت  أيا  واملواد 

التجارية،  العالمات  وامتياز  ميع 

املغربية أو األ نبية.

عمليات  أو  واستغالل  حيازة 

عالمات  أو  تراخيص  أو  تصنيع 

تجارية على حسابها الخاص.

أي عمل تجاري او إنشائه  اقتناء 

باألنشطة  يتعلق  فيما  تشغيله  أو 

املذكورة أعاله.

املشاركة املباشرة او غير املباشرة 
تكون  قد  مؤسسة  أو  عمليى  أي  في 

مباشرة  غير  أو  مباشرة  صلة  لها 

بأي من أغراض الشركة، عن طريق 

إنشاء شركات  ديدة أو املشاركة في 

دستورها أو زيادة مساهمة الشركات 

كل  بيع  أو  املساهمات،  أو  القائمة 

طريق  عن  إما  األصول،  من   زء 
أو  رعاية  االندماج،  أو  االستيعاب 

شراء األوراق املالية أو حقوق الشركة 

أو غير ذلك.

املعامالت  أعم  ميع  وبشكل 

أو  املالية  أو  الصناعية  أو  التجارية 

قد  والتي  املنقولة  غير  أو  املنقولة 

تكون ذات صلة بشكل مباشر أو غير 
مباشر كليا أو  زئيا بواحدة أو أخرى 

من العمليات املشار إليها أعاله زذلك 

نشاط  تطوير  أو  تعزيز  أو  لتسهيل 

الشركة.

املكت8  يقع   : اال تماعي  املقر 

الرئي�سي في الدار البيضاء :

إقامة بريما مكت8 رقم 225 شارع 

املعاني،  مصطفى  وزنقة  يناير   22

الطابق 3 الشقة رقم 26.
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املدة : مدة الشركة محددة ب 99 
سنة.

رأ2 مال السهم : يتم تثبيته بمبلغ 
 2222 مقسمة إلى  درهم،   222.222
سهم،  لكل  درهم   222 من  سهم 

مخصصة ل :
السيد محمد التازي : 622 حصة.

 422  : العراقي  حليمة  السيدة 
حصة.

السيد  الشركة  يدير   : التسيير 
محمد التازي وهذا ملدة غير محدودة.
السنة اال تماعية : من فاتح يناير 

إلى 32 ديسمبر.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 
البيضاء في 29 يناير ))2) تحت رقم 

.828926
لالستخالص والبيان

اإلدارة
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 LES GRANDS
 CONCASSAGES DE

L’ORIENTAL
SARL AU

رأسمالها 22.222.222 درهم
مقرها اال تماعي و دة، شارع 

ادريس األكبر الطابق األول، عمارة بيجي
السجل التجاري رقم 77)6)

الزيادة والتخفيض في رأ2 مال 
الشركة

املنعقد  االستثنائي  العام  الجمع 
 LES لشركة   (2(( يناير   7 بتاريخ 
 GRANDS CONCASSAGES DE
L’ORIENTAL SARL AU شركة ذات 
وحيد،  بشريك  محدودة  مسؤولية 
والكائن مقرها بو دة، شارع ادريس 
بيجيي،  عمارة  األول،  الطابق  األكبر 

قد قرر :
الرفع من رأ2 مال الشركة من 
22.222.222 درهم إلى 25.522.222 
درهم وذلك بإصدار 55.222 حصة 
222 درهم للحصة   ديدة من قيمة 
بكاملها  وسددت  اكتتبت  الواحدة 
وذلك  الوحيد  الشريك  طرف  من 
بمعادلتها مع ديون  ارية ومستحقة 

في حوزة الشريك الوحيد.

مال  رأ2  من  التخفيض 

إلى  درهم   25.522.222 الشركة من 

درهم عن طريق إلغاء   22.222.222

222 درهم  55.222 حصة من قيمة 

الشريك  ملكية  في  الواحدة  للحصة 

الخسائر  المتصاص  وذلك  الوحيد 

املتراكمة.

إثر ذلك أصبح رأ2 مال الشركة 

إلى  مقسما  درهما   22.222.222

222 درهم  222.222 حصة من فئة 

للواحدة في حوزة الشريك الوحيد.

بمصلحة  القانوني  اإليداع  تم 

كتابة الضبط لدى املحكمة التجارية 

بو دة السجل التجاري رقم 77)6) 

بتاريخ 7 فبراير ))2).
لإلشارة والتنبيه 
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EMC LIVING
SARL D’ASSOCIEE UNIQUE

شركة ذات مسؤولية محدودة 

بمشاركة وحيدة

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة بمشاركة وحيدة

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بالدار 

تم   ،(2(( يناير   27 في  البيضاء 

لشركة  التأسي�سي  القانون  تحديد 

بمشاركة  محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيدة لها املميزات التالية :

 EMC LIVING  : الشركة  اسم 

.SARL D’ASSOCIEE UNIQUE

الشركة   : الوحيدة  املشاركة 

شركة   MAG HOLDING املسماة 

رأسمالها  محدودة  مسؤولية  ذات 

اال تماعي  مقرها  درهم،   822.222

السالم  باب  إقامة  رالبيضاء  بالدا 

دار بوعزة مسجلة   ،2 مكت8   ،23 م 

البيضاء  بالدار  التجاري  السجل  في 

تحت رقم 422273، ممثلة من طرف 

مسيرها السيد سعد الصالحي.

: غرض الشركة  موضوع الشركة 

هو :

كل عمليات اإلنعاش العقاري.

ذات  املشاريع  كل  وإدارة  تسيير 
الطابع العقاري.

تنظيم، تنسيق، مراقبة وإنجاز كل 
األشغال املتعلقة بالبناء وكل مشاريع 

التجهيز، الترتي8 والتزيين.
إبرام بصفة مكتري أو كاري  ميع 

عقود اإليجار حتى طويلة.
امللكية  قانون  في  االنخراط 
الظهير  طرف  من  املسير  املشتركة 
2-)2-98) املؤرخ في 3 أكتوبر )22) 
القانون  نشر  على  يحتوي  والذي 
األسا�سي  بالقانون  املتعلق   22-28

للملكية املشتركة للعمارات املبنية.
 ميع عمليات تقديم الخدمات، 
املعامالت، العموالت والتمثيل وإدارة 

العقارات.
املساهمة في تكوين كل الشركات 
كل  االعتبار  بعين  أخذ  أو  العقارية 
هذا  من  شركات  في  املساهمات 

الطابع.
بيع األصول العقارية أن و دت

العمليات  كل  عامة  وبصفة 
مباشرة  غير  أو  مباشرة  املتعلقة 
كليا أو  زئيا باألهداف املذكورة أو 

باألهداف املماثلة أو املرتبطة بها.
مقر الشركة : إقامة باب السالم، 
الدار  بوعزة،  دار   ،4 مكت8   ،3 م 

البيضاء.
99 سنة ابتدا من   : مدة الشركة 

تاريخ تسجيلها في السجل التجاري.
املشاركة  قامت   : الحصص 
العددية  الحصة  بتقديم  الوحيدة 

522.222 درهم نقدا.
رأسمال الشركة : 522.222 درهم 
ا تماعية  حصة   5.222 إلى  مقسم 
املمنوحة  للواحدة  درهم   222 ب 

للمشارك الوحيد مقابل مساهمته.
اال تماعية  الحصص  هاته  ثمن 
من  حررت  قد  نقدا،  كلها  املكتتبة 

قيمتها االسمية.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
املالية  السنة  وتنتهي  ديسمبر   32
على أن   (2(( ديسمبر   32 األولى في 
تسجيل  بين  املتراوحة  املدة  تغطي 
الشركة في السجل التجاري والتاريخ 

املذكور.

السيد  طرف  من   : التسيير 

في  مزداد  مغربي  الصالحي،  سعد 

الساكن  بباريس   2973 يوليو   7

ممر  اللويت  فيال  البيضاء،  بالدار 
رقم  وليلي شارع ساحل الزمرد أنفا، 

بطاقته الوطنية A722323، ملدة غير 

محدودة مع  ميع الصالحيات.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 

 ،(2(( فبراير   24 بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم 8)5)82.

السجل  في  الشركة  تسجيل  تم 

رقم  تحت  البيضاء  بالدار  التجاري 

379)53 بتاريخ 24 فبراير ))2).
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LA CUEVA
ش.م.م. للشريك الوحيد

الرأسمال اال تماعي : 2.785.222 

درهم

املقر اال تماعي : مراكش، 4 زنقة 

طارق ابن زياد
تفويت حصص وتحيين القانون 

األسا�سي للشركة
حرر  توثيقي  عقد  بمقت�سى 

امحمدي،  عثمان  األستاذ  بمكت8 

فبراير  فاتح  بتاريخ  بمراكش  موثق 

فوت السيد ياسين املصدق   ،(2((

 KAMILIS INVEST شركة  لفائدة 

ش.م.م.  ميع الحصص اال تماعية 

درهم  مائة  بقيمة  حصة   27852

شركة  في  يملكها  التي  حصة  لكل 

املسؤولية  ذات  شركة   LA CUEVA

املسجلة  املحدودة للشريك الوحيد، 

تحت  بمراكش  التجاري  السجل  في 
رقم 63)75.

ونتيجة لذلك تم تعديل الفصل 

للشركة األسا�سي  القانون  من   7 

كما يلي :

الفصل 7 : الرأسمال اال تماعي : 

درهم مقسمة   2.785.222 محدد في 

درهم   222 27852 حصة بقيمة  إلى 

الشكل  على  وموزعة  حصة  لكل 

التالي:
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 27852  :  KAMILIS INVEST
حصة.

املجموع : 27852 حصة.
العقد وكنتيجة  وبمقت�سى نفس 
للتفويت املذكور أعاله تمت استقالة 
منصبه  من  املصدق  ياسين  السيد 
تعيين  وتم  للشركة  وحيد  كمسير 
السيد محمد خالد قسماوي كمسير 

للشركة ملدة غير محدودة.
التوثيقي  املحضر  وبمقت�سى 
املنعقد  عادي  الغير  العام  للجمع 
بمراكش بتاريخ 4 فبراير ))2) قررت 
لشركة  الوحيدة  الجديدة  الشريكة 
LA CUEVA ش.م.م. للشريك الوحيد 
للشركة  األسا�سي  القانوني  تحيين 

وفق التعديالت املذكورة أعاله.
بكتابة  القانوني  اإليداع  يتم 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

بمراكش.
للبيان والنشر

األستاذ عثمان أمحمدي
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استيثاقية ميموزا
مكت8 قانوني للمحاسبة

التحكيم التجاري الدولي والوساطة
الطابق األول إقامة با روزا رقم 3 القنيطرة

شركة املكران
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمالها 222.222 درهم
مقرها اال تماعي : 59، إقامة موالي 
عبد العزيز شارع موالي عبد العزيز، 

القنيطرة
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة
حرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 
 (2(( فبراير   ( بتاريخ  بالقنيطرة 
 (2(( فبراير   ( بتاريخ  واملسجل 
مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدودة بميزاتها التالية :
املكران  شركة   : التسمية 

ش.ذ.م.م.
بيع  للخدمات  محطة   : الهدف 

املحروقات وزيوت التشحيم.
املقر اال تماعي : 59، إقامة موالي 
عبد العزيز شارع موالي عبد العزيز 

القنيطرة.

املدة : 99 سنة.
مبلغ  في  حدد   : الرأسمال 
 2.222 إلى  مقسم  درهم   222.222
للحصة  درهم   222 فئة  من  حصة 
كلها مكتتبة ومؤداة بكاملها وموزعة 

على املساهمين.
عالل  خراب  السيد   : التسيير 
 2984 أبريل   27 مغربي مزداد بتاريخ 
غير  ملدة  القنيطرة  منصور  بن 

محدودة.
حسان  عباق  السيد   : التسيير 
يناير  فاتح  بتاريخ  مزداد  مغربي 
2965 بن منصور القنيطرة ملدة غير 

محدودة.
السنة املالية من فاتح يناير إلى 32 

ديسمبر.
التسجيل تم باملحكمة االبتدائية 
بتاريخ   64.(37 بالقنيطرة تحت رقم 

24 فبراير ))2).
لإلشارة والتنبيه
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أعيس ش.م.م.ش.و.
238، شارع يعقوب املنصور، الدار البيضاء

الهاتف : )33)3)))25

شركة أوتوماسيون تيكنولوجي 
آند سيستيمز

 AUTOMATION
TECHNOLOGIES SYSTEMS

 A.U.T.S.Y  باختصار
شركة ذات مسؤولية محدودة 

رأسمالها 22.222) درهم
مقرها اال تماعي:33، الزنقة ) شارع 

الكوطا، قطعة الجوهرة، سيدي 
مومن، الدار البيضاء

السجل التجاري: 297337
إشعار انتهاء تصفية الشركة

الحسن  السيد  العموم،  يخبر 
البيضاء  بالدار  املقيم  رحموني، 
 28 رقم   22 شارع  القد2،  قطعة 
كاليفورنيا، الحامل للبطاقة الوطنية 
الشركة  مصفي   F(28624 رقم 
العام  الجمع  مداوالت  بمو 8  إنه 
تصفية  بانتهاء  القا�سي  االستثنائي 
أكتوبر   28 بتاريخ  املنعقد  الشركة 

2)2)، تقرر مايلي :

انتهاء تصفية شركة أوتوماسيون 

تيكنولوجي آند سيستيمز شركة ذات 

التصفية  قيد  محدودة  مسؤولية 

ومقرها  درهم   (22.222 رأسمالها 

ب  يو د  التصفية  ومقر  اال تماعي 

قطعة  الكوطا،  شارع   ( زنقة   ،33

الدار  مومن،  سيدي  الجوهرة 
البيضاء، املسجلة بالسجل التجاري 

تحت رقم 267337.

إيداع حسابات املصفي لدى  تم 

التجارية  باملحكمة  الضبط  كتابة 

للدار البيضاء.

اإليداع   : القانوني  اإليداع 

بكتابة  تم  التصفية  مللف  القانوني 

التجارية باملحكمة   الضبط 

 (2(( فبراير   8 بتاريخ  للدار البيضاء 

تقييده  وتم   8229(5 رقم  تحت 

بالسجل الترتيبي تحت رقم 5232.
للخالصة والبيان

أعيس ش.م.م.ش.و.
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»أعيس« ش.م.م. لشريك واحد.

238، شارع يعقوب املنصور، الدار البيضاء.

الهاتف:)3 3) 3) ))25

الفاكس:7) 3) 3) ))25

 شركة  يانيسو 

  YANISSOU
شركة ذات مسؤولية محدودة 

رأسمالها 22.222.222 درهم

مقرها اال تماعي : 3، شارع الحزام 

الكبير، 2282)، الدار البيضاء

السجل التجاري: 5)784

اإلستتنائي  العام  الجمع  قرر 

(2(2 ديسمبر   (7 بتاريخ   املنعقد 

ما يلي:

في  حصة   7522 تفويت  قبول 

ملكية السيد يانيس عيوش، إلى أبيه 

طريق  عن  عيوش  نورالدين  السيد 

عقد هبة.

والثامن  السابع  الفصل  تعديل 

من القانون األسا�سي.

تحيين القانون األسا�سي للشركة.

.تفويض السلط.

انجازه  تم   : القانوني  اإليداع 
البيضاء،  بالدار  التجارية  باملحكمة 
تحت   (2(( يناير   2( يوم 
رقم827944  وقيد بالسجل الترتيبي 

تحت رقم 2249. 
للخالصة والبيان

» أعيس » ش.م.م لشريك واحد

375 P

ENTC
SARL AU

2.ت. الرباط : 242657
تحويل املقر اال تماعي للشركة

حرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 
قرر   (2(( فبراير  فاتح  في  بتمارة 
 ENTC لشركة  الوحيد  الشريك 
ش.ذ.م.م.ش.و. رأسمالها 2.222.222 
درهم مقرها بالرباط املحيط الشقة 
 VARSOVIE شارع   9 عمارة   3 رقم 

األطر مايلي :
للشركة  اال تماعي  املقر  تحويل 
إلى تمارة شارع طارق ابن زياد عمارة 
رقم GH( 22 الشقة ) الطابق األول 

إقامة الريحان.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت   (2(( فبراير   26 بتاريخ 

.2(((42
من أ ل االستخالص والبيان
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 MELA STRATEGIE ET
CONSEIL

SARL
 MELA  : اال تماعي  اللق8 

.STRATEGIE ET CONSEIL SARL
لشكر  الحسن  السيد   :  الشركاء 

.A34(228 ب و
العاقد  ريم   السيدة 

AD3(((79 ب و
مزواري  املهدي  أحمد   السيد 

.T255535 ب و
رأ2 املال : 522.222 درهم.

 (222  : اال تماعية  الحصص 
حصة للسيد الحسن شكر.
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2222 حصة السيدة ريم العاقد.
222) حصة للسيد أحمد املهدي 

مزواري.
مزواري املهدي  احمد   :  املسير 

.T255535 ب و 
املقر اال تماعي : شقة 22 عمارة 
3 مجموعة 3 رياض الخير عين عودة.

استشارات   : اال تماعي  الهدف 
إدارة املرا عة واالستراتيجية.

استراتيجية،  وإرشادات  دراسات 
تحليل السياسات والحكومة.

التنموية  الخطط  وضع 
االتصال  املنطقية،  واالستراتيجية 

السيا�سي واالنتخابي.
التسويق السيا�سي.

السجل التجاري : 235495.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بتمارة.
للبيان
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SOCIETE BEST FINANCE
SARL

بيست فينونس
شركة ذات مسؤولية محدودة

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بعض  تغيير  تم   ،(2(( فبراير   4

خصائص الشركة كالتالي :
صفندلة  سهام  السيدة  فوتت 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
حصصها  D433682  ميع  رقم 
حصة   522 وقدرها  اال تماعية 
الحامل  صفندلة  مفدي  السيد  إلى 
رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.D555945
للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 
من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الواحد.
من   7 و   6  ،2 الفصول  تغيير 

القانون األسا�سي للشركة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   24 بتاريخ  بسال  االبتدائية 

))2) تحت رقم 38342.
قصد النشر واإلعالن

378 P

FIX WOOD
SARL AU

فيكس وود
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد

بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

تأسيس شركة  تم   ،(2(( فبراير   3

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد خصائصها كالتالي :

.FIX WOOD : التسمية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

الهدف : النجارة.

4)، شارع األمير  املقر اال تماعي : 

سيدي محمد حي الرشاد القرية.

 222.222  : الشركة  رأسمال 

درهم مقسمة إلى 2222 حصة قيمة 

تحريرها  تم  درهم   222 واحدة  كل 

بالكامل وموزعة كما يلي :

 : أصقال  العالي  عبد   : السيد 

2222 حصة.

املدة : 99 سنة.

عبد  السيد  تعيين  تم   : التسيير 

للبطاقة  الحامل  أصقال  العالي 

مسير   A3(7286 رقم  الوطنية 

للشركة ملدة غير محدودة.

بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 

بسال  االبتدائية  للمحكمة  التجاري 

رقم  تحت   (2(( فبراير   24 بتاريخ 

.354(7

379 P

REDPILZ STUDIO SOUTH
عرفي  او  توثيقي  عقد  بمقت�سى 

يناير   (5 بتاريخ  الرباط  في  مؤرخ 

ذات  شركة  تأسيس  تم  قد   (2((

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد :

الهدف اال تماعي :

مطور  مصمم،  محلل،  مبرمج، 

ألعاب الفيديو.

رأسمال الشركة : 222.222 درهم 

فئة  من  حصة   2222 إلى  مقسمة 

222 درهم للحصة الواحدة.

السيد برادة آمين : 2222 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي اي من تاريخ وضع 

السجل التجاري.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

32 ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

املقر : 25، شارع أبطال شقة رقم 

4، أكدال الرباط.

 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

258255 الرباط.

380 P

شركة فيتيكما ش.م.ا
املقر اال تماعي : عمارة ب إقامة 

زعيرنا تجزئة  نان السوي�سي، 

الرباط

تفويت أسهم
على إثر مداوالت الجمعية العامة 

شركة  االستثنائية لشركة فيتيكما، 

 322.222 مجهولة االسم رأ2 مالها 

من  سهم   3222 على  موزعة  درهم 

واملنعقدة  للسهم  درهم   222 فئة 

بتاريخ 27 ديسمبر 2)2)، فقد قرروا 

ملساهموا الشركة مايلي :

 (222 تفويت  على  املصادقة 

فارماسوتيكل  شركة  تملكها  سهم 

كيما  شركة  لفائدة  انستتيوت 

هولدينج ب 22)2 سهم وشركة آمار 

هولدينج ب 279 سهم.

شركة  استقالة  على  املوافقة 

مقعد  من  انستتيوت  فارماسوتيكل 

املجلس اإلداري.

وقد تم اإليداع القانوني بمكت8 

بالرباط  التجارية  للمحكمة  الضبط 

رقم  تحت   (2(( فبراير   24 بتاريخ 

.2((282
من أ ل االستخالص والبيان

املجلس اإلداري

381 P

AUDIT ACCOUNTING & ASSISTANCE

 E شارع الحسن الثاني طريق الشاطئ العمارة
رقم ) الطابق األول  ناح ب - الصخيرات

 GOLDEN (TGR) شركة
SERVICE

شركة ذات مسؤولية محدودة 
رأسمالها : 4.222.222 درهم

مقرها اال تماعي : زنقة ضاية الرومي

العمارة B الشقة 25 أكدال، الرباط
رقم السجل التجاري 236637

تحويل 4/2 من رأ2 املال املتبقى 
منذ التأسيس

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

 GOLDEN (TGR( االستثنائي لشركة

مسؤولية  ذات  شركة   SERVICE
زنقة   : اال تماعي  مقرها  محدودة، 

 25 الشقة   B العمارة  ضاية الرومي، 

بالسجل  واملسجلة  الرباط،  أكدال، 
تقرر  236637 رقم  تحت   التجاري 

ما يلي :

تحرير ربع رأسمال الشركة.
تعديل البندين 5 و 6 من القانون 

األسا�سي للشركة.

في  القانوني  اإليداع  تم  وقد 

بتاريخ بالرباط  التجارية   املحكمة 

24 فبراير ))2) تحت رقم 235))2.
للنشر واإلعالن

382 P

BFZ CONSULTING
زنقة دكار عمارة 5 شقة 6 املحيط الرباط

LYAMAMA DELICES شركة
شركة ذات مسؤولية محدودة

وذات شريك منفرد
رأسمالها : 222.222 درهم

مقرها اال تماعي : رقم 3 العمارة
رقم 9 زنقة غانا، املحيط، الرباط
رقم السجل التجاري : 257932

تأسيس الشركة
LYAMAMA DELICES : التسمية

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

شريك  وذات  محدودة  مسؤولية 

منفرد.

السيد البرهمي   : الشريك الوحيد 

 واد.
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الهدف اال تماعي : مطعم (بيتزا - 

سناك - شواء).

رأسمال الشركة : 222.222 درهم 

فئة  من  حصة   2222 إلى  مقسمة 

222 درهم للحصة الواحدة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

العمارة   3 رقم   : اال تماعي  املقر 
رقم 9 زنقة غانا، املحيط، الرباط.

الشركة  تسيير  سيتم   : التسيير 

غير  ملدة  البرهمي  السيد  طرف  من 

محددة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني باملحكمة التجارية بالرباط.

رقم التقييد في السجل التجاري : 

تم التقييد في السجل التجاري تحت 

رقم 257932 بتاريخ 26 فبراير ))2).

383 P

ديـــــوان األستــــاذ فوزي أوحسو

موثق بو ــــدة

رقم 32 إقامة الفرح زاوية شارع عالل بن عبد 

هللا وشارع محمد الخامس الطابق الثاني، و دة

 الهاتف: 2536-69-69-36

ARGILUX شركة
ش.م.م

شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمالها : 29.224.222 درهم

مقرها اال تماعي بو دة 85 زنقة 

مراكش 

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

أوحسو  فوزي  األستــــاذ  تلقاه  الذي 

يناير   (5 بتاريخ  بو ــــدة  موثق 

بتاريخ  بو دة  واملسجل   (2((

بالشركة  الخاص   26/01/2022

املسماة  املسؤولية  املحدودة 

رأسمالها  ش.م.م   »ARGILUX«

29.224.222 درهم مقرها اال تماعي 

املسجلة  مراكش  زنقة   85 بو دة 

تحت رقم 35)26 تبث ما يلي : 

مصطفى  العلج  السيد  وفاة 

 05/11/2020 بتاريخ  اراثة  بمو 8 

عدد 36 صحيفة )4 كناش 242.

تقسيم الحصص اال تماعية التي 

كانت بحوزته على ورثته فيما بينهم.

تبعا لهذا تم تغيير الفصول رقم 6 

و7 من القانون األسا�سي للشركة.

بمكت8  القانوني  اإليداع  تم 

بو دة  التجارية  باملحكمة  الضبط 

بتاريخ 14/02/2022 تحت رقم 523.
الخالصة والنشر

384 P

مكت8 األستاذ يوسف القراري

موثق بسال

سال تابريكت، شارع لال أسماء، إقامة الزهرة، 

الطابق األول، مكت8 رقم 2

خولة ايموبيلي

الشركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسمالها : 22.222 درهم

مقرها اال تماعي : سال سيدي مو�سى 

سانية بوشعرة II شارع 8 رقم 5

نقل املقر اال تماعي للشركة
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

العام  الجمع  قرر   ،(2(2 فبراير   8

املحدودة  املسؤولية  ذات  للشركة 

»خولة ايموبيلي«، رأسمالها : 22.222 

مقرها اال تماعي سال سيدي  درهم، 

 8 شارع   II بوشعرة  سانية  مو�سى 

رقم 5 ما يلي :

نقل نقل املقر اال تماعي للشركة 

سانية  مو�سى  سيدي  سال   : من 

إلى سال،  رقم 5   8 شارع   II بوشعرة 

 55 شارع بوتويل رقم  باب املريسة، 

ممر (غير نافد) الحياني.

تبعا لهذه التعديالت املذكورة تم 

تعديل القانون األسا�سي للشركة.

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

بسال،  االبتدائية  باملحكمة  التجاري 

تحت رقم   (2(( بتاريخ فاتح فبراير 

.85
للخالصة والبيان

األستاذ يوسف القراري موثق

385 P

شركــة ماروكو بايزاج
ش.م.م.ش.و

 SOCIETE MAROCO PAYSAGES
SARL AU

الرأسمال اإل تماعي : 222.222 
درهم

املقر اال تماعي : املسيرة 3 ب اقامة 
نسيم رقم 65 - مراكش

السجل التجاري رقم 64923
العام االستثنائي  الجمع  بمو 8 
بتاريخ  الشركة  بمقر  املنعقد 
شركة  صادقت   (2(( 25 نوفمبر 
»ماروكو بايزاج« ش.م .م. على ما يلي : 
للشركة  اال تماعي  املقر  تحويل 
الدار  طريق   : الجديد  العنوان  إلى 
اقامة  بالزا  مدام  منطقة  البيضاء 
املراكشية بلوك 2 عمارة 2 الشقة 

رقم 3 مراكش. 
القانون األسا�سي امللقح.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط للمحكمة التجارية بمراكش 
تحت  وذلك   14/02/2022 بتاريخ 

رقم 864)23.
386 P

شركــة دياالريم
ش.م.م.

SOCIETE DIALARIM SARL
الرأسمال اإل تماعي : 222.222 

درهم
اإلسم اال تماعي : أنترناشيونال 

دانتال أيزتتك كلينك
املقر اال تماعي : مراكش منارة 

زداغية مصحة لو مراكش الطابق 
الثاني تحت أر�سي املدخل األول 

يسارا
السجل التجاري رقم 82829

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
االستثنائي بمراكش بتاريخ )2 نوفمبر 
»دياالريم«  شركة  صادقت   (2(2

ش.م .م. على التعديالت التالية :
بثمن  ا تماعية  حصة   (52 بيع 
الثمن  ليكن  للواحدة  درهم   222
طرف  من  درهم   (5.222 اإل مالي 
السيد  لفائدة  حالل  نادية  السيدة 

كريم الجفالي.

الجديد  التوزيع  فإن  وبالتالي 

على  أصبح  اال تماعية  للحصص 

النحو التالي :

الحامل  الجفالي  كريم  السيد 

A(66869 ب  للبطاقة الوطنية رقم 

2222 حصة ا تماعية.

األسا�سي  القانون  في  التحديث 

للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط للمحكمة التجارية بمراكش 

بتاريخ 24 فبراير ))2) وسجل تحت 
رقم 863)23.

387 P

شركة بريميوم ريجي 
 SOCIETE PREMIUM REGIE 

الرأسمال اإل تماعي : 222.222 

درهم

املقر اإل تماعي : الشقة رقم 2) 

اقامة تاشفين الطابق التاني شارع 

يعقوب املريني  ليز، مراكش 

بتاريخ  العرفي  العقد  بمقت�سى 

تمت  بمراكش   12/01/2022

االسا�سي  القانون  على  املصادقة 

املحدودة  املسؤولية  ذات  للشركة 

ذات الخصائص التالية :

اللق8 اإل تماعي شركة بريميوم 
  SOCIETE PREMIUM REGIE ريجي

* الصفة القانونية : الشركة ذات 

املسؤولية املحدودة.

 (2 الشقة رقم   : املقر اإل تماعي 

شارع  التاني  الطابق  تاشفين  اقامة 

يعقوب املريني  ليز ، مراكش.

املــــدة : 99 سنة.

الهدف اإل تماعي : 

خدمات املعلومات التجارية. 

 222.222   : الرأسمال اإل تماعي 

حـصة   2222 إلى  مـوزعـة  درهم 

درهم    222 فئـة  من  ا تماعية 

على  للشريكين  مسندة  للواحدة 

النحو التالي :
مختاري  الرحمان  عبد  السيد 

822 حصة إ تماعية.
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 (22 مختاري  محمد  السيد   -
حصة إ تماعية.

من   الشركة   تسير   : التسيير 
طرف الشريك السيد عبد الرحمان 
مختاري ملدة غير محدودة بأكبر عدد 

من الصالحيات. 
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط للمحكمة التجارية بمراكش 
تحت    12/01/2022 بتاريخ  وذلك 
وتم تقييدها   .23(782 رقم اإليداع 
رقم  تحت  التجاري  بالسجل 

.2((672
388 P

شركة بريكو بنجرير 
SOCIETE BRICO-BENGUERIR 
الرأسمال اإل تماعي : 222.222 

درهم
املقر اإل تماعي : اقامة  نان الخير 
رقم 2796 بنجرير عمالة الرحامنة 

بتاريخ  العرفي  العقد  بمقت�سى  
تمت  ببنجرير   27/01/2022
االسا�سي  القانون  على  املصادقة 
املحدودة  املسؤولية  ذات  للشركة 
الخصائص  ذات  وحيد  لشريك 

التالية :
شركة   : اإل تماعي  اللق8 
SOCIETE BRICO- بنجرير   بريكو 

.BENGUERIR
الشركة ذات   : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة لشريك وحيد.
اقامة  نان   : اإل تماعي  املقر 
عمالة  بنجرير   2796 رقم  الخير 

الرحامنة.
املــــــــــــــــدة : 99 سنة. 

الهدف اإل تماعي : 
بيع مواد البناء بالتقسيط.

أعمال البناء املتنوعة. 
استيراد وتصدير  ميع املنتجات 

والخدمات.
 222.222   : الرأسمال اإل تماعي 
حـصة   2222 إلى  مـوزعـة  درهم 
درهم    222 فئـة  من  ا تماعية 
الوحيدة  للشريكة  مسندة  للواحدة 

على النحو التالي :

2222 حصة  السيدة زهيرة فناك 

إ تماعية.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 

زهيرة  السيدة  الوحيدة  الشريكة 

بأكبر عدد  فناك ملدة غير محدودة  

من الصالحيات. 

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة االبتدائية ببنجرير 

تحت    15/02/2022 بتاريخ  ذلك  و 
رقم اإليداع 62 وتم تقييدها بالسجل 

التجاري تحت رقم 3227.

389 P

شركة دو فارم مراكش 
 SOCIETE THE FARM 

 MARRAKECH

الرأسمال اإل تماعي : 222.222 

درهم

املقر اإل تماعي : طريق فا2 كم 34 

دار صويري سيدي بوعثمان  ماعة 

 عيدات عمالة الرحامنة 

بتاريخ  العرفي  العقد  بمقت�سى  

تمت  ببنجرير   31/01/2022

االسا�سي  القانون  على  املصادقة 

املحدودة  املسؤولية  ذات  للشركة 

الخصائص التالية :

اللق8 اإل تماعي : شركة دو فارم 

THE FARM MARRAKECH مراكش

الشركة ذات   : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة.

كم  فا2  طريق  اإل تماعي:  املقر 

بوعثمان  سيدي  صويري  دار   34

 ماعة  عيدات عمالة الرحامنة.

املــــــــــــــــدة : 99 سنة. 

الهدف اإل تماعي : 

بيت الضيافة.

 222.222  : اإل تماعي  الرأسمال 

حـصة   2222 إلى  مـوزعـة  درهم 

درهم    222 فئـة  من  ا تماعية 

على  للشريكين  مسندة  للواحدة 

النحو التالي :

 FREDERIC YVES السيد 

حصة   522 ب   CHARMOY

إ تماعية.

 ROSENA ANN MC السيدة 

KEOWN, épouse CHARMOY ب 

522 حصة إ تماعية.

التسيير : تسير الشركة  من  طرف 

 FREDERIC YVES السيد  الشريك 

CHARMOY ملدة غير محدودة  بأكبر 

عدد من الصالحيات. 

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط للمحكمة االبتدائية ببنجرير 

تحت   15/02/2022 بتاريخ  ذلك  و 
تقييدها  وتم   .6( اإليداع  رقم 

بالسجل التجاري تحت رقم 3229.

390 P

شركة ف.ج.بارا
ش.م.م 

SOCIETE F.G PARA SARL 

الرأسمال اإل تماعي : 222.222 

درهم

املقر اإل تماعي : بلوك 3 محل
رقم 52 شارع مكنا2 أكادير

بتاريخ العرفي  العقد   بمقت�سى  

تمت  بأكادير   (2(( يناير   2(

االسا�سي  القانون  على  املصادقة 

املحدودة  املسؤولية  ذات  للشركة 

ذات الخصائص التالية :

ف.ج.بارا   : اإل تماعي  اللق8 

.SOCIETE F.G PARA

الصفة القانونية : ش.م.م.

محل   3 بلوك   : اإل تماعي  املقر 
رقم 52 شارع مكنا2 أكادير.

الهدف اإل تماعي : تشغيل وإدارة 

متجر أدوية.

املدة : 99 سنة. 

 222.222   : الرأسمال اإل تماعي 

حـصة   2222 إلى  مـوزعـة  درهم 

درهم    222 فئـة  من  ا تماعية 

على  للشريكين  مسندة  للواحدة 

النحو التالي :

مغربي  انس  عراض  السيد 

يونيو   (2 بتاريخ  املزداد  الجنسية، 

التعريف  لبطاقة  والحامل   2985

 522 ب   EE232493 رقم  الوطنية 

حصة إ تماعية.

مغربية  ازكاو  ايمان  السيدة 

ماي   28 بتاريخ  املزدادة  الجنسية، 

التعريف  لبطاقة  والحاملة   2985

 522 ب   J427437 رقم  الوطنية 

حصة إ تماعية.

تم تعيين السيدة سارة   : التسيير 

مديرة للشركة  غير الشريكة،  أزكاو، 

ملدة 3 سنوات قابلة للتجديد باتفاق 

ضمني وبأكثر الصالحيات اتساعا.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بأكادير  التجارية  للمحكمة  الضبط 

تحت    (2(( فبراير   22 وذلك بتاريخ 
تقييدها  وتم   228533 اإليداع  رقم 

بالسجل التجاري تحت رقم 52463.
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شركــة رياض اكسبلوتاسيون
  STE RIAD EXPLOITATION

S.A.R.L A.U

املقر اال تماعي : رقم 58 بريمة درب 

لهري املدينة مراكش

العام االستثنائي  الجمع  بمو 8 

  13/10/2021 بتاريخ  املنعقد 
صادقت شركة رياض اكسبلوتاسيون 

على التعديالت التالية : 
»رياض  شركة  حل 

ذات  شركة  اكسبلوتاسيون« 

الشريك  ذي  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

دونيس  ورج  السيد  تعيين 

لوسيان ماري بروي الحامل للجنسية 

في02/05/1963  واملزداد  الفرنسية 

رقم  االقامة  لبطاقة  والحامل 

قانوني  كمصفي   6BV24555

للشركة.

تحديد مقر التصفية في العنوان 
لهري  درب  بريمة   58 رقم   : التالي 

املدينة مراكش.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط للمحكمة التجارية بمراكش 

تحت  وذلك   02/12/2021 بتاريخ 
رقم 47)232.

392 P



3649 الجريدة الرسميةعدد 5725 - 8) ر 8 2443 )) مار2 ))2)) 

STE SEMA SERVICES

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة بمساهم واحد

بتاريخ العرفي  للعقد   تبعا 

قوانين  وضع  تم   (2(( فبراير   22

الشركة ذات املميزات التالية :

STE SEMA SERVICES : التسمية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة بمساهم واحد.

املوضوع : 

املخابز  وتشغيل  وإدارة  إنشاء 

قاعات  واملقاهي  املعجنات  ومحالت 

الشاي واملطاعم.

تجارة املنتجات الغذائية وشرائها 

وبيعها بالجملة أو بالتقسيط.

وإصالح  واستيراد  وبيع  شراء 

وصيانة  ميع أنواع املعدات واللوازم 

للمقاهي واملطاعم واملطابخ واملخابز 

ومحالت الحلويات.

ذات  والخدمات  الطعام  تقديم 

الصلة.

وتوريد  ميع  الطعام  تقديم 

املنتجات الغدائية.

مستودعات لتخزين املواد  إنشاء 

الغدائية، إلخ...

الوحدة  مدينة   : الرئي�سي  املقر 

بلوك ب رقم )36 العيون.

الرأسمال : حدد في مبلغ 222.222 

حصة من   2222 إلى  درهم مقسمة 

فئة 222 درهم ويملكها بالكامل اليد 

مبارك الطالبي.

تسير من الطرف السيد   : اإلدارة 

مبارك الطالبي.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 

الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون 

رقم  تحت   (2(( فبراير   25 بتاريخ 

وتم تسجيلها بالسجل   ،2022/403

التحليلي  الرقم  تحت  التجاري 

.42327
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LE CIEL SAHARA
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة بمساهم واحد
بتاريخ  العرفي  للعقد   تبعا 
قوانين  وضع  تم   ،(2(( فبراير   3

الشركة ذات املميزات التالية :
.LE CIEL SAHARA : التسمية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
املسؤولية املحدودة بمساهم واحد.

املوضوع : 
املتعلقة  العمليات  مختلف 
بتطوير اإلسكان واالنعاش العقاري ؛

تطوير وتجهيز التجزئات ؛
الحضرية  األرا�سي  حيازة  ميع 

والقروية واستغاللها بجميع أشكالها ؛
وإدارة وتشغيل أي عقارات  شراء 

مبنية ؛
والبيع ألي  البناء   ميع عمليات 

عقار ؛
العارية  األرا�سي   شراء  ميع 
وأي تجزئة أو تشييد ألي  أو املبنية، 
التجاري  السكني  لالستخدام   مبنى 

أو املنهي أو اإلداري... إلخ.
الوحدة،  مدينة   : الرئي�سي  املقر 

بلوك ب رقم )36، العيون.
الرأسمال : حدد في مبلغ 222.222 
حصة من   2222 إلى  درهم مقسمة 
بالكامل  ويملكها  درهم   222 فئة 

السيد مبارك الطالبي.
السيد  طرف  من  تسير   : اإلدارة 

مبارك الطالبي.
بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون 
رقم  تحت   (2(( فبراير   22 بتاريخ 
بالسجل  تسجيلها  وتم   2022/359
التجاري تحت الرقم التحليلي  53)42.
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STE KAWAFIL SAHRA
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة بمساهم واحد
بتاريخ  العرفي  للعقد   تبعا 
قوانين  وضع  تم   ،(2(( فبراير   4

الشركة ذات املميزات التالية :

 STE KAWAFIL  : التسمية 
.SAHRA

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
املسؤولية املحدودة بمساهم واحد.

املوضوع : 
املخابز  وتشغيل  وإدارة  إنضار 
قاعات  واملقاهي  املعجنات  ومحالت 

الشاي واملطاعم ؛
تجارة املنتجات الغذائية وشرائها 

وبيعها بالجملة أو بالتقسيط ؛
وإصالح  واستيراد  وبيع  شراء 
وصيانة  ميع أنواع املعدات واللوازم 
للمقاهي واملطاعم واملطابخ واملخابز 

ومحالت الحلويات ؛
ذات  والخدمات  الطعام  تقديم 

الصلة ؛
وتوريد  ميع  الطعام  تقديم 

املنتجات الغذائية ؛
مستودعات لتخزين املواد  إنشاء 

الغذائية... إلخ.
الوحدة،  مدينة   : الرئي�سي  املقر 

بلوك ب رقم )36، العيون.
الرأسمال : حدد في مبلغ 222.222 
حصة من   2222 إلى  درهم مقسمة 
بالكامل  ويملكها  درهم   222 فئة 

السيد عبد الهادي السكري.
السيد  طرف  من  تسير   : اإلدارة 

عبد الهادي السكري.
بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون 
رقم  تحت   (2(( فبراير   22 بتاريخ 
بالسجل  تسجيلها  وتم   2022/360
التجاري تحت الرقم التحليلي  55)42.
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مكت8 األستاذ محمد السو�سي صدوق

موثق

)6 شارع محمد الخامس، إقامة بدر

 الطابق الثاني، فا2

الهاتف : 28/ 97 8) 94 2535

LA OTTAWA CITY
SARL

بمقت�سى عقد توثيقي بتاريخ   -  2
 725 تم تفويت ل   ،(2(( يناير   (7
حصص ا تماعية بقيمة 222 درهم

للحصة الواحدة من طرف السيدة   

فطومة زعيم والتي تمتلكها في شركة 

لفائدة  ش.م.م.   OTTAWA CITY

358 حصة  السيد محمد رضا زعيم 

والسيد هدى زعيم 357 حصة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  التجارية  املحكمة  ضبط 

))2) تحت  3 فبراير  بترايخ  البيضاء 

رقم 4429
بمثابة مقتطف بيان

األستاذ محمد السو�سي صدوق
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مكت8 األستاذ محمد السو�سي صدوق

موثق

شارع محمد الخامس، إقامة بدر، الطابق 

الثاني، فا2. )6

الهاتف : 28/ 97 8) 94 2535

SOCIETE P3S
SARL

بمقت�سى عقد توثيقي بتاريخ   -  2

تم تفويت     ،(2(2 26 و2) ديسمبر 

) حصص    4922) عن طريق هبة ل  

ا تماعية بقيمة  222 درهم للحصة 

السيدة صفاء  من طرف   الواحدة  

شركة  في  تمتلكها  والتي  السالوي 

لفائدة  ش.م.م      »SOCIETE P3S«

 ((382) السالوي  السيدة  ميلة 

 (2422) حصة والسيد طه السالوي 

حصة والسيدة اية السالوي (2)22) 

حصة .

الجمع  محضر  بمقت�سى   -  (

العام  الغير  بتاريخ حيث قرر شركاء 

الشركة ما يلي :

املصادقة على تفويت الحصص ؛ 

تحيين القانون االسا�سي للشركة .

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

في   التجارية ملكنا2  ضبط املحكمة 

27 يناير ))2) تحت  رقم 298.
بمثابة مقتطف و بيان

األستاذ محمد السو�سي صدوق
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 CABINET DE GESTION ET DE COMPTABILITE
Conseil-études Supervision Audit- 

constitution de sociétés

SOL Y LUNA
 Société par action simplifiée à 

(Société associé unique
 SIEGE SOCIAL : 42 Rue De La

 Mathe Du Bec 40140 Soustons
France

إنشاء فرع شركة
بمقت�سى تقرير الجمع العام   -  2
تقرر   (2(2 يوليو   (2 املنعقد بتاريخ 

ما يلي :
باسم  للشركة  فرع  ديد  إنشاء 
التالي  بالعنوان   JASAMARA INV
زنقة   2( رقم  نعامي،  بشرى  عند 

شنكيط تجزئة السقالة الصويرة. 
تم اإليداع القانوني باملحكمة   -  (
االبتدائية بالصويرة بتاريخ 5 أغسطس 
2)2) تحت رقم 58) السجل التجاري 

رقم 5783 .
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 STE SNACK KECH FOOD
BROTHERS

 SARL
ا تماع   (2(( يناير   3 تم بتاريخ 
عام استثنائي حدد بمو به النقاط 

اآلتية :
الحميد  عبد  السيد  قام    : أوال 

فلوج ببيع : 
266 حصة للسيد ياسين زبيري ؛

267 حصة للسيد محسن زبيري ؛
267 حصة للسيد ر�سى زبيري.

الحصص  ترتي8  يصبح  وبالتالي 
على الشكل التالي :

334 حصة للسيد ياسين زبيري ؛
333 حصة للسيد محسن زبيري ؛

333 حصة للسيد ر�سى زبيري.
عبد  السيد  استقالة   : ثانيا 
الحميد فلوج والسيد محسن زبيري 

من منصبيهما كمسيرين للشركة.
يقبل الجمع العام استقالتهما.

تعيين السيد ياسين زبيري   : ثالثا 
كمسير للشركة.

يقبل السيد ياسين زبيري تعيينه 
الجديد.

الشركة:  امضاء  تغيير   : رابعا 
ستلزم الشركة بإمضاء السيد ياسين 

زبيري.
املحكمة  في  القانوني  اإليداع  تم 
 (2(( فبراير   3 التجارية في مراكش 

تحت رقم 543)23.
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» FIDUCIAIRE »FIRCOFISC NEW
 B.P 626 - BIOUGRA CHTOUKA AIT  

BAHA
TEL: 05 28-81-96-40
FAX: 05 28-81-96-41  

STE SHO BUS
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 
بشريك واحد 

  إعالن عن تأسيس
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى   -  2 
حررت  بيوكرى   (2(( يناير   (8
قوانين شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك واحد خصائصها كالتالي :
.STE SHO BUS االسم : شركة

املستخدمين  نقل   : األهداف 
لحساب الغير.

املقر اال تماعي : حي تبروين 2 ايت 
باها اشتوكة ايت باها.

سنة ابتدءا من تاريخ   99  : املــدة 
التأسيس النهائي.

في  حدد   : اال تماعي  الرأسمال 
إلى  مقسم  درهم   222.222 مبلغ 
2222 حصة بثمن 222 درهم للواحد 

موزع كالتالي :
السيد حميد عكازي 2222 حصة.
املجموع  2222 حصة                                         
فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 
كل  من  ديسمبر   32 في  وتنتهي  يناير 

سنة.
الشركة  بتسيير  يقوم   : التسيير 
حميد  السيد  محدودة  غير  وملدة 

عكازي.     
اإلمضاءات  تكون   : اإلمضاءات 
لسيد  فقط  والبنكية  اال تماعية 

حميد عكازي.     

تم اإليداع   : اإليداع القانوني   -  (
باملحكمة  الضبط  بكتابة  القانوني 
فبراير   22 بتاريخ  بإنزكان  االبتدائية 

))2) تحت رقم87).  
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» FIDUCIAIRE » FIRCOFISC NEW
 B.P 626 - BIOUGRA CHTOUKA AIT  

BAHA
TEL: 05 28-81-96-40
FAX: 05 28-81-96-41  

SOCIETE TRANSMIFLEX
  SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة 
  إعالن عن تأسيس

بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
حررت  ببيوكرى    (2(( يناير   2(
قوانين شركة ذات مسؤولية محدودة 

خصائصها كالتالي :
 SOCIETE شركة   : اإلسـم 

.TRANSMIFLEX SARL
التجارة واصالح قطع   : األهداف 

الغيار الهيدروليكية والكهربائية.
املقر اال تماعي : رقم 2) السلسلة 
سعيد  سيدي  األسبوعي  السوق  ب 

بيوكرى.
سنة ابتدءا من تاريخ   99  : املــدة 

التأسيس النهائي.
في  حدد   : اال تماعي  الرأسمال 
إلى  مقسم  درهم   222.222 مبلغ 
2222 حصة بثمن 222 درهم للواحد 

موزع كالتالي :
السيد احمد اومليل 522 حصة ؛ 
السيد محمد امزيل 522 حصة ؛

املجموع 2222 حصة.
فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 
كل  من  ديسمبر   32 في  وتنتهي  يناير 

سنة.
الشركة  بتسيير  يقوم   : التسيير 
احمد  السيد  محدودة  غير  وملدة 

اومليل.
اإلمضاءات  تكون   : اإلمضاءات 
احمد  السيد  بين  مشتركة  البنكية 

اومليل والسيد محمد امزيل.
فقط  اال تماعية  اإلمضاءات 

للسيد احمد اومليل.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
باملحكمة  الضبط  بكتابة  القانوني 
فبراير   22 بتاريخ  بانزكان  االبتدائية 

))2) تحت رقم 88).
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OZAGRIM
SARL AU

تأسيس شركة
بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
القانون  وضع  تم   ،(2(( فبراير   4
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
محدودة وذات الشريك الواحد وذلك 

تحت املعطيات التالية :
 OZAGRIM شركة   : التسمية 

.SARL AU
غرض الشركة داخل املغرب :

أو  التجاري  واستغالل  تدبير 
الصناعي أو الفالحي ؛

الفالحة وتربية املوا�سي ؛
استيراد وتصدير.

املنطقة   63-7 التسنية   : املقر 
الصناعية تمارة.

ب  الشركة  مدة  حددت   : املدة 
99 سنة ابتداء من تاريخ تسجيلها في 

السجل التجاري.
بمبلغ  حدد   : الشركة  رأسمال 
 2222 إلى  مقسمة  درهم   222.222
للواحدة،  درهم   222 ب  حصة 

مكتتبة، محررة وموزعة كالتالي :
 2222 السيد مهدي السجلما�سي 

حصة ؛
املجموع 2222 حصة.

للشركة  وحيد  تسيير   : التسيير 
من طرف السيد مهدي السجلما�سي، 
 A694525 الحامل للبطاقة الوطنية رقم

ملدة غير محدودة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
باملحكمة  الشركة  لنظام  القانوني 
بتاريخ  وذلك  بتمارة   االبتدائية 

27 فبراير ))2) تحت الرقم 7485.
سجلت الشركة بالسجل التجاري 

تحت رقم 235489.
مقتطف قصد اإلشهار
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YATESCO

SARL

تأسيس شركة

بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

القانون  وضع  تم   ،(2(( فبراير   3

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

محدودة وذلك تحت املعطيات التالية :

 YATESCO شركة   : التسمية 

.SARL

غرض الشركة داخل املغرب :

استيراد وتصدير ؛

تقديم الخدمات.

الطابق   ،8( بلوك ج رقم   : املقر 

يعقوب  الحومر،  ديور  الثالث، 

املنصور، الرباط.

ب  الشركة  مدة  حددت   : املدة 

99 سنة ابتداء من تاريخ تسجيلها في 

السجل التجاري.

بمبلغ  حدد   : الشركة  رأسمال 

 2222 إلى  مقسمة  درهم   222.222

للواحدة،  درهم   222 ب  حصة 

مكتتبة، محررة وموزعة كالتالي :

 492 ياتس  حسام  مارك  السيد 

حصة ؛

السيدة كنزة العيا�سي 522 حصة ؛

املجموع 2222 حصة.

للشركة  وحيد  تسيير   : التسيير 

حسام  مارك  السيد  طرف  من 

ياتس، الحامل للبطاقة الوطنية رقم 

A687837 ملدة غير محدودة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني للشركة باملحكمة التجارية 

بالرباط بتاريخ 27 فبراير ))2) تحت 

رقم )8)))2.

سجلت الشركة بالسجل التجاري 

تحت رقم 258225.
مقتطف قصد اإلشهار
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 STE DE TRAVAUX

 AMENAGEMENT

DECORATION EQUIPEMENT
S.T.A.D.E

ش.م.م

الرأسمال اال تماعي : 22.222).4 درهم

املقر اال تماعي : شقة رقم 2، 

عمارة 43، الطابق السفلي، تجزئة 

ياسمين، شارع محمد الخامس، 

تابريكت، سال

بتاريخ  املؤرخ  القرار   بمقت�سى 

شركاء  قرر   (2(2 ديسمبر   23

 STE DE TRAVAUX شركة 

 AMENAGEMENT DECORATION

ش.م.م   EQUIPEMENT S.T.A.D.E

ما يلي :

 STE لشركة  التجاري  املقر  نقل 

 DE TRAVAUX AMENAGEMENT

 DECORATION EQUIPEMENT

 ،2 S.T.A.D.E ش.م.م من شقة رقم 

تجزئة  السفلي،  الطابق   ،43 عمارة 

الخامس،  محمد  شارع  ياسمين، 

 ،25 رقم  تجزئة  إلى  سال  تابريكت، 

الحي الصناعي، تامسنا.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

فبراير   27 بتاريخ  بتمارة  االبتدائية 

))2) تحت رقم 235492.

404 P

PROMO YAMAFATH
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأسمال الشركة : 22.222 درهم

 N°136 2EME : املقر اال تماعي

 ETAGE APPT N°4 RUE AL

KAHIRA COMATRAV 1, TEMARA

تأسيس شركة
للشركاء  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بتاريخ ) فبراير ))2) تم وضع القانون 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية :

 PROMO  : التسمية اال تماعية 

.YAMAFATH

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
مسؤولية محدودة.

 N°236  : عنوان املقر اال تماعي 
 (EME ETAGE APPT N°4 RUE
 AL KAHIRA COMATRAV 1,

.TEMARA
الهدف اال تماعي : منعش عقاري.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 
من  ابتداء  سنة   99  : الشركة 

التأسيس النهائي للشركة.
درهم   22.222  : رأسمال الشركة 
222 حصة ا تماعية من  مقسم إلى 
الواحدة،  للحصة  درهم   222 فئة 
نقدا،  بأكملها  ومحررة  كليا  مكتتبة 
الشكل  على  الشركاء  على  موزعة 

التالي: 
اليماني،  الرحمان  عبد  السيد 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
املنزه،  بحي  القاطن   A2(8836 رقم 

رقم 2)5 ح.ي.م الرباط 52 حصة ؛
الحامل  فتحي،  محمد  السيد 
رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 
 ،5 بالشقة  القاطن   C2(6837
عمارة باء بلوك ألف، إقامة الواحة، 

الهرهورة 52 حصة ؛
مجموع الحصص 222 حصة.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
32 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 
األولى تبتدئ من تاريخ التأسيس إلى 

32 ديسمبر ))2).
: تسير الشركة من طرف  التسيير 

السيدان :
اليماني،  الرحمان  عبد  السيد 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
املنزه،  بحي  القاطن   A2(8836 رقم 

رقم 2)5 ح.ي.م الرباط ؛
الحامل  فتحي،  محمد  السيد 
رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 
 ،5 بالشقة  القاطن   C2(6837
عمارة باء بلوك ألف، إقامة الواحة، 
الهرهورة بصفتهما مسيرات قانونيان 

للشركة ملدة غير محدودة.
اإليداع  تم   : التجاري  السجل 
بتمارة  باملحكمة االبتدائية  القانوني 
رقم التقييد   (2(( فبراير   24 بتاريخ 

بالسجل التجاري : 235439.
للنشر والبيان
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IMSWI

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسمالها 222.222 درهم

املقر اال تماعي : 6) زنقة غاندي، 

إقامة األندلس 3، املكت8 3، 

القنيطرة

السجل التجاري : 227742

غير  العام  الجمع  قرار  بمقت�سى 

أكتوبر   26 بتاريخ  للشركاء  العادي 

اال تماعي  املقر  تحويل  قرر   ،(227

واد  زنقة   ،4  : العنوان  من  للشركة 

زيز، الطابق 4، الشقة رقم 7، أكدال 

زنقة   (6  : إلى العنوان اآلتي  الرباط، 

غاندي، إقامة األندلس 3، املكت8 3، 

القنيطرة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 6) مار2 

228) تحت الرقم )5687.
املمثل القانوني
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شركة »ي د س ب«

شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمال الشركة: 222.222 درهم

املقر اإل تماعي : الحي الصناعي 

سيدي غانم، تجزئة 377 

مراكش

غير  العامة  الجمعية  بمقت�سى 

العادية املنعقد بتاريخ 03/07/2021 

و 23/11/2021 تقرر ما يلي:     

التجارية  بالعالمة  علما  يحيط   -

ميزون   : وهي  للشركة  املسجلة 

سارايان؛   

- الصالحيات لتنفيد الشكليات.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة التجارية بمراكش 

رقم  تحت   (2(( يناير   (7 بتاريخ 

رقم  التجاري  السجل   ،23((5(

.223687

407 P
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شركة »غمات 28«
شركة التوصية باألسهم 

رأسمال الشركة:  222.222 درهم
املقر اال تماعي : إقليم الحوز دائرة  
أيت أورير قبيلة مسفيوة أيت وادوز 

كادجي
دوار الضهرة مراكش

التعريف الضريبي  34477726
العامة  الجمعيات  بمقت�سى 
بتاريخ  املنعقدة  العادية  غير 

11/11/2021 تقرر ما يلي:  
82) حصة  التفويت الجزئي ل    -
شركة  حصص  من  ا تماعية 
لصالح  كوتاريل«  امانويل  »دينيس 

شركة » لودو«؛
حصة   (2 التفويت الجزئي ل    -
شركة  حصص  من  ا تماعية 
لصالح  كوتاريل«  امانويل  »دينيس 

السيد أمين الهدنة؛ 
حصة   222 التفويت الجزئي ل   -
شركة  حصص  من  ا تماعية 
لصالح  كوتاريل«  امانويل  »دينيس 

شركة »2 ج د 229)«
للحصص  الجديد  التقسيم   -

اال تماعية للشركة:
22 حصص  • شركة م 2 ا ب ر 

ا تماعية؛ 
 22 بارابو�سي  هيلينا  السيدة   •

حصص ا تماعية؛
• السيد أمين الهدنة  282 حصة 

ا تماعية؛
كوتاريل  ايمانويل  دوني  شركة   •

222 حصة ا تماعية؛
حصة   442 لودو  شركة   •

ا تماعية؛
حصة   (62 د  ج   2 شركة   •

ا تماعية؛
املجموع 2222 حصة ا تماعية

-  تحيين النظام األسا�سي للشركة؛
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة التجارية بمراكش 
رقم  تحت   (2(( يناير   (8 بتاريخ 
رقم  التجاري  السجل   23(3(6

.96(93
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شركة »إس-كزامار« 
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمال الشركة: 222.222.)  درهم
املقر اال تماعي: دائرة البور،  ماعة 

أوالد حسون دوار أوالد مزوج
مراكش

التعريف الضريبي 6522357
غير  العامة  الجمعية  بمقت�سى 
ماي   23 بتاريخ  املنعقدة  العادية 

2)2) تقرر ما يلي:  
- التفويت الجزئي ل 22)) حصة 
الشركة  حصص  من   ا تماعية 
ماكسينس  السيد  لصالح   »3 »ر ت 

طوانارد؛
- تحيين النظام األسا�سي للشركة؛
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة التجارية بمراكش 
رقم  تحت   (2(( يناير   27 بتاريخ 
رقم  التجاري  السجل   232825

.(5655
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شركة »ي د س ب«
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمال الشركة: 222.222 درهم
املقر اإل تماعي : الحي الصناعي 

سيدي غانم، تجزئة 377 
مراكش

العامة  الجمعية  بمقت�سى 
بتاريخ  املنعقدة  العادية  غير 

28/12/2021 تقرر ما يلي:  
282حصة  ل  الجزئي  التفويت   -
ا تماعية من حصص السيد يانيك 
دوبري لصالح السيدة كاثرينا كوراي 

شميتز؛
262حصة  ل  الجزئي  التفويت   -
السيد  حصص  من  ا تماعية 
سارة  السيدة  لصالح  دوبري  يانيك 

بنطوليال؛
دوبري  يانيك  السيد  استقالة   -
ي د 2 ب«   « بصفته مسير لشركة 

ذات مسؤولية محدودة؛
بنطوليال  سارة  السيدة  تعيين   -
كمسيرة وحيدة لشركة » ي د 2 ب« 

ذات مسؤولية محدودة؛

لرأسمال  الجديد  التقسيم   -
الشركة:

شميتز  كوراي  كاثرينا  السيد   •
52.222 درهم؛ 

• السيدة سارة بنطوليال 49.222 
درهم؛

املجموع 222.222 درهم
- تعديل املادة 6، 7 و 27 من نظام 

الشركة؛
اإل راءات  إلتمام  صالحيات   -

الشكلية.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة التجارية بمراكش 
رقم  تحت   02/02/2022 بتاريخ 
رقم  التجاري  السجل   23(453

.223687
410 P

صورص شيميك 
SOURCE CHIMIQUES

شركة ذات مسؤولية محدودة 
رأسمالها  32.222.222 درهم

مقرهااإل تماعي :  عمارة دار مبروكة 
8 زنقة خريبكة الرقم 9 الطابق 

الثاني الدار البيضاء.
السجل التجاري رقم 923)2)

توسيع الغرض اال تماعي للشركة
العام  الجمع  بمو 8 مقتضيات 
نونبر   28 بتاريخ  املنعقد  االستثنائي 

2)2) قرر الشركاء  مايلي:
اال تماعي  للغرض  إضافة   -

للشركة األنشطة التالية:
- Fabrication vente 

désodorisants détergents 
dégraissant

- Importation et exportation 
(Marchand ou intermédiaire 
effectuant)

- Fabrication et vente 
assainisseurs de vêtements 
colorants peintures     
- تغيير  البند الثالث من القانون 

األسا�سي للشركة.
األسا�سي  القانون  تحيين   -

للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار 

     (2(2 د نبر   25 بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم 824575.
مقتطف من أ ل اإلشهار  

املسيرين 

السيد حسام الدين ناعورة

 السيد غسان ناعورة
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 CAFE RAMSES SARL
RC : 88789/IF : 01032207

رأ2 مال 322.222 درهم

املكت8 املسجل: 22، ساحة األمم 

املتحدة بالدار البيضاء

تعديل قانوني
بتاريخ  الشركاء  قرار  على  بناًء 

23/12/2021 تقرر ما يلي:

رأ2  زيادة  العام  الجمع  قرر 

املال الذي يبلغ حالًيا ثالثمائة ألف 

مقسًما   ، درهم)   322.222) درهم 

سهم بقيمة   (3222) إلى ثالثة آالف 

للسهم،  درهم)   222) درهم  مائة 
مدفوعة بالكامل، إلى رفعها إلى مليون 

 1،300،000) درهم  ألف  وثالثمائة 

إنشاء  خالل  من  إماراتي)  درهم 

عشرة آالف سهم  ديد بقيمة مائة 

ليتم   ، لكل منها  درهم)   222) درهم 

طريق  عن  وتحريرها  فيها  االكتتاب 
الخصم املباشر من الحساب الجاري 

االئتماني للسيدة أمينة الخليفي مع 

التنازل عن األفضلية. حق االشتراك

تعديل  العام  الجمع  قرر   -  
ً
ثانيا

املادة 6 واملادة 7 من النظام األسا�سي 

 
ً
تلقائيا يصبحان  بحيث  للشركة 

اليوم  هذا  من   
ً
اعتبارا ويصبحان 

محل األحكام التالية:

املادة 6: املساهمات

أسماؤهم  التالية  الشركاء  يقوم 

 وهي:
ً
بتقديم املساهمات نقدا

(مبلغ  الخليفي  أمينة  السيدة   *

مليون ومائتان وسبعون ألف درهم
بلباشا  وهري  محمد  السيد   *

(مبلغ ثالثون ألف درهم.
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املادة 7: رأ2 املال
مليون  الشركة  مال  رأ2  يبلغ 

 1،300،000) درهم  ألف  وثالثمائة 

درهم.

اإليداع  تم  القانوني:  اإليداع 

التجارية  املحكمة  بسجل  القانوني 

بتاريخ 2020/03/01  بالدار البيضاء 

تحت رقم اإليداع 826926.
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 CHOCOLUX SARL
RC : 84903/  IF : 1021536

شركة ذات مسؤولية محدودة 

برأ2 مال 2،000،000 درهم

املقر: 37 زنقة سوق الدار البيضاء

تعديل قانوني
 - بناًء على قرار الشركاء بتاريخ 

ً
أوال

17/12/2021 ، تقرر ما يلي:

رأ2  زيادة  العام  الجمع  قرر 

مليوني   
ً
حاليا يبلغ  والذي  املال، 

مقسم   ، درهم)   2،000،000) درهم 

سهم بقيمة ألف   (2،000) إلى ألفي 

درهم (1،000 درهم) للسهم ، ُمحررة 

ماليين  أربعة  إلى  يصل  بالكامل، 

وخمسمائة ألف درهم (4،500،000 

ألفين  إنشاء  طريق  عن  درهم) 

وخمسمائة سهم  ديد بقيمة ألف 

على   ، للسهم  درهم)   2222) درهم 

أن يتم االكتتاب عن طريق الخصم 

املباشر من الحساب الجاري الدائن 

للسيدة عراكي حسنة مع التنازل عن 

حقوق االشتراك التفضيلية.

 6 قرر الجمع العام تعديل املادة 

واملادة 7 من النظام األسا�سي للشركة 

بحيث يصبحان بشكل تلقائي اعتباًرا 

من هذا اليوم محل األحكام التالية:

املادة 6: املساهمات

أسماؤهم  التالية  الشركاء  يقوم 

 وهي:
ً
بتقديم املساهمات نقدا

زو ة  عراكي  حسنة  السيدة   •

موحي (مبلغ أربعة ماليين ومائة ألف 

درهم.

(مبلغ  موحي  سعيد  السيد   •

أربعمائة ألف درهم.

املادة 7: رأ2 املال
أربعة  الشركة  مال  رأ2  يبلغ 
درهم  ألف  وخمسمائة  ماليين 

)4.522.222 درهم) 
اإليداع  تم  القانوني:  اإليداع 
القانوني في املحكمة التجارية بالدار 
تحت   2021/12/28 بتاريخ  البيضاء 

رقم اإليداع 22)826.
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360 DENTAL STUDIO 
SARLAU

RC : 447607/  IF : 37736752
شركة ذات مسؤولية محدودة 

مع الشريك الوحيد
 برأ2 مال 100،000 درهم

املقر الرئي�سي: زنقة أبو الوقت إقامة 
الر اء عمارة ج 7  الطابق الثالث 

الدار البيضاء
تعديل قانوني

بتاريخ  الشركاء  قرار  على  بناًء 
2021/12/2 ، تقرر ما يلي:

يقرر املساهم الوحيد زيادة رأ2 
املال الذي يبلغ حالًيا مبلغ مائة ألف 
مقسًما   ، درهم)   222222) درهم 
مائة  بقيمة  سهم   (2222) ألف  إلى 
درهم (222 درهم) للسهم ، مدفوعة 
ستمائة  إلى  رفعها  إلى   ، بالكامل 
من  درهم)   622.222) درهم  ألف 
 (5222) آالف  خمسة  إنشاء  خالل 
 222) سهم  ديد بقيمة مائة درهم 
لالكتتاب عن طريق الخصم  درهم) 
املباشر من الحساب الجاري لالئتمان 

للشريك الوحيد سيد مهدي محيي.
الوحيد  املساهم  يقرر   -  

ً
ثانيا

من النظام   7 واملادة   6 تعديل املادة 
األسا�سي للشركة والتي تصبح تلقائًيا 
باألحكام  ستبدل 

ُ
ت اليوم  هذا  ومن 

التالية:
املادة 6: املساهمات

بتقديم  التالي  الشريك  يقوم 
املساهمات نقًدا وهي:

(مجموع  محيي  مهدي  السيد   -
ستمائة ألف درهم.

مقالة - سلعة 7: رأ2 املال.

ستمائة  الشركة  مال  رأ2  يبلغ 

ألف درهم  622.222 درهم.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

بالدار  التجارية  باملحكمة  القانوني 

تحت   15/12/2021 بتاريخ  البيضاء 

رقم اإليداع 824587.

414 P

 IMPORTATION DES

 QUINCAILLERIES DU

  SUD - Par Abréviation

IMQUINSUD
تغييرات قانونية

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

 (2(( يناير   22 بتاريخ  االستثنائي 

للشركة املسماة :

 IMPORTATION DES

» QUINCAILLERIES DU SUD

Par Abréviation  IMQUINSUD

سعيد   الحمدي  السيد  باع   

التي  ا تماعيه  حصة   252 مجموع 

السيد  إلى  الشركة  هذه  في  يمتلكها 

الحمدي محمد 75 حصة ا تماعيه 

و الحمدي عابد 75 حصة ا تماعية, 

الحسين  مودن  السيد  باع  كما 

التي  ا تماعية  حصة   252 مجموع 

السيد  إلى  الشركة  هذه  في  يمتلكها 

75 حصة ا تماعية  الحمدي احمد 

حصة   75 لحسن  الحمدي  والسيد 

ا تماعيه, كما قام السيد مودن علي 

ببيع مجموع 52 حصة ا تماعيه التي 

السيد  إلى  الشركة  هذه  في  يمتلكها 

مودن  السيد  وباع  احمد,  الحمدي 

حصة ا تماعيه   52 محمد مجموع 

إلى  الشركة  هذه  في  يمتلكها  التي 

السيد الحمدي لحسن نتيجة لذلك 

والسابع  الساد2  الفصل  تغيير  تم 

من القانون األسا�سي وأصبحت 522 

22) درهم  حصة ا تماعية من فئة 

للحصة تخص الشركاء كالتالي :

  2(5 محمد  الحمدي  السيد 

حصة ا تماعية.  

 2(5 لحسن  الحمدي  السيد 

حصة ا تماعية.

السيد الحمدي عابد   5)2 حصة 

ا تماعيه

السيد الحمدي احمد 5)2 حصة 

ا تماعيه

الحمدي  السيدين  استقالة 

تعيين  و  الحسين  مودن  و  سعيد 

السيدين الحمدي محمد والحمدي 

لحسن كمسيرين للشركة

بكتابه  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

بالبيضاء تحت رقم : 822932  .

415 P

SOCIETE AUDINA  SARL

IF 1683225

السجل التجاري 26463)   الدار 

البيضاء  

شركة ذات مسؤولية محدودة 

برأ2 مال 522.222 درهم

املكت8 املسجل: حي مبروكة زنقة 8) 

رقم 228 سيدي عثمان

 الدار البيضاء.

قرر الجمع العام العادي املنعقد 

شركة  محضر  من  استثنائي  بشكل 

AUDINA SARL ما يلي:

- افتتاح فرع مو ود في - بني مالل 

الحي  الوفاء  اقامة  عثمان  تجزئة   -

اإلداري الطابق الثاني.

تعيين مدير الفرع السيد طارق   -

أباصالح حامل للبطاقة الوطنية رقم 

.BJ(33292

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

))2).)26.2 تحت رقم 823288.

416 P
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YAZIBAR SARL
شارع الزرقطوني طابق ) شقة 6 

البيضاء
بمقت�سى عقد عرفي  فوتت شركة      
 52  SPANDIA LLC – Series D
الرزاق  عبد  السيد  لصالح   

ً
سهما

صادق  وقد  يقبلها.  الذي  أ بار 
الحصص,  تفويت  على  الشركاء 
أ بار  الرزاق  عبد  السيد  مواصلة 
القانون  على  و  وحيد  كمسير  ملهامه 

األسا�سي املعدل للشركة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار 
تحت   24-2(-(2(( بتاريخ   البيضاء 

رقم 767)82  .
من أ ل التخليص و اإلشهار 

417 P

AGRO GREEN OLIVE SARL
 RC : 3051 / Identifiant
 fiscal : 24829767/ ICE :

22294((44222237
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

برأ2 مال 222.222 درهم.
أوالد  دوار  اال تماعي:  املقر 
أوالد  الجهوية  البلدية  عليليش، 
بوعلي لؤاد، قيادة أوالد بوعلي لؤاد، 

قلعة السراغنة.
• بيع األسهم.

من  القانوني  الشكل  تحويل   •
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
ذات  شركة  إلى  وحيد  لشريك 

املسؤولية املحدودة.
• نقل املقر اال تماعي للشركة.

• تعيين املديرين.
وفًقا ملحضر اال تماع االستثنائي 
 ،  (2(2 ديسمبر   (2 في  الذي عقد 
 AGRO لشركة  الشريك  تحديد  تم 

.GREEN OLIVE SARL
- بيع األسهم.

 للسيد كمال الطاهري 
ً
272 سهما

لصالح اآلنسة وئام السرغيني.
للسيد  ملكيتها  تعود   

ً
سهما  272

اآلنسة  لصالح  الطاهري  كمال 
حفصة السرغيني.

للسيد  ملكيتها  تعود   
ً
سهما  272

كمال الطاهري لصالح اآلنسة مريم 
السرغيني.

من  القانوني  الشكل  تحويل   -
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
ذات  شركة  وحيدإلى  لشريك 

املسؤولية املحدودة
- نقل املقر اال تماعي للشركة:

الطابق  مالك  اإلمام  شارع   239
السراغنةإلى  قلعة   24 الشقة  االول 
دوار أوالد عليليش ، البلدية الجهوية 
أوالد بوعلي لؤاد ، قيادة أوالد بوعلي 

لؤاد ، قلعة السراغنة.
- تعيين مديرين.

مغربي  الطاهري  كمال  السيد 
، ولد بتاريخ 22/8/1978،  الجنسية 
إقامة  في  مقيم   ، القلعة  في صهريج 
الشقة  بويزكارن،  تجزئة  األزريس، 
للبطاقة  حامل  مراكش،  )2  ليز 

. Y2359(6 الوطنية رقم
السيد عبد الرزاق بالوي ، مغربي 
الجنسية ، ولد بتاريخ 1966/12/05، 
مقيم بالدار البيضاء 34 زنقة العيون 
الوازيس حامل للبطاقة الوطنية رقم

.BE444(28
- تعديل قانوني للمواد 4 ، 6 ، 7، 

43 ؛
األسا�سي  النظام  تعديل   -

واملصادقة عليه
في  القانوني  اإليداع  تم  ثانًيا. 
املحكمة االبتدائية القلعة السراغنة 

في 24 فبراير ))2).
في  التجاري  السجل  تعديل  تم 
من   62 تحت رقم   (2(( فبراير   24

السجل الزمني..
418 P

مكت8 األستاذة سهام يماني

شركة ادزورو هولدينغ ش.م
االستثنائية  الجمعية  بمقت�سى 
»ادزورو هولدينغ«  ملساهمي الشركة 
 ،(2(2 د نبر   28 بتاريخ  م،  ش 

أكدت ما يلي: 
بونكيت  سعيد  السيد  وفاة   -

بتاريخ 8) فبراير 2)2).

وتوزيع  الكسور  على  تخلي   -
سعيد  السيد  ورثة  على  الحصص 

بونكيت.
مجلس  رئيس  منص8  شغور   -

اإلدارة بعد وفاته.
الرا�سي  فاطمة  السيدة  تعيين   -
والسيدة  بونكيت  كمال  والسيد 
نورة بونكيت كمسيرين للشركة ملدة 
وضروي  موحد  بتوقيع  محددة  غير 

للمسيرين.
للقانون  6 و25  - تعديل الفصل   

األسا�سي للشركة.
األسا�سي  القانون  تحيين   -

للشركة.
االدارة  مجلس  بمقت�سى  مع 
 ، م  ش  هولدينغ«  »ادزورو  لشركة 

بتاريخ 28 د نبر 2)2)، أكد ما يلي:
الرا�سي  فاطمة  السيدة  تعيين   -

كرئيسة مجلس االدارة.
لسيدة  موحد وضروري  توقيع   -
كمال  والسيد  الرا�سي  فاطمة 
بونكيت  نورة  والسيدة  بونكيت 

كمسيرين للشركة.
األسا�سي  القانون  صياغة  إعادة 

للشركة ، بتاريخ 25 د نبر2)2).  
تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط 
لدى املحكمة التجارية بالدار البيضاء 
تحت رقم   ،(2(( فبراير   22 بتاريخ 

.82(479
للنشر واإليداع

419 P

مكت8 األستاذة سهام يماني

شركة  بونا نوط هولدينغ ش.م
االستثنائية  الجمعية  بمقت�سى 
ملساهمي الشركة بونا نوط هولدينغ  
 ،(2(2 د نبر   28 بتاريخ  م،  ش 

أكدت ما يلي: 
بونكيت  سعيد  السيد  وفاة   -

بتاريخ 8) فبراير 2)2).
وتوزيع  الكسور  على  تخلي   -
سعيد  السيد  ورثة  على  الحصص 

بونكيت.
مجلس  رئيس  منص8  شغور   -

اإلدارة بعد وفاته.

الرا�سي  فاطمة  السيدة  تعيين   -
والسيدة  بونكيت  كمال  والسيد 
نورة بونكيت كمسيرين للشركة ملدة 
وضروي  موحد  بتوقيع  محددة  غير 

للمسيرين.
للقانون  و25   6 تعديل الفصل   -

األسا�سي للشركة.
األسا�سي  القانون  تحيين   -

للشركة.
االدارة  مجلس  بمقت�سى  مع 
 ، »بونا نوط هولدينغ« ش م  لشركة 

بتاريخ 28 د نبر 2)2)، أكد ما يلي:
الرا�سي  فاطمة  السيدة  تعيين   -

كرئيسة مجلس االدارة.
لسيدة  موحد وضروري  توقيع   -
كمال  والسيد  الرا�سي  فاطمة 
بونكيت  نورة  والسيدة  بونكيت 

كمسيرين للشركة.
األسا�سي  القانون  صياغة  إعادة 

للشركة، بتاريخ 25 د نبر2)2).  
تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط 
لدى املحكمة التجارية بالدار البيضاء 
تحت رقم   ،(2(( فبراير   22 بتاريخ 

.82(482
للنشر واإليداع

420 P

مكت8 األستاذة سهام يماني

شركة مدجينطا هولدينغ ش.م
االستثنائية  الجمعية  بمقت�سى 
ملساهمي الشركة مد ينطا هولدينغ  
 ،(2(2 د نبر   28 بتاريخ  م،  ش 

أكدت ما يلي: 
بونكيت  سعيد  السيد  وفاة   -

بتاريخ 8) فبراير 2)2).
وتوزيع  الكسور  على  تخلي   -
سعيد  السيد  ورثة  على  الحصص 

بونكيت.
مجلس  رئيس  منص8  شغور   -

اإلدارة بعد وفاته.
الرا�سي  فاطمة  السيدة  تعيين   -
والسيدة  بونكيت  كمال  والسيد 
نورة بونكيت كمسيرين للشركة ملدة 
وضروي  موحد  بتوقيع  محددة  غير 

للمسيرين.
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للقانون  6 و25  - تعديل الفصل   

األسا�سي للشركة.

األسا�سي  القانون  تحيين   -

للشركة.

االدارة  مجلس  بمقت�سى  مع 

لشركة »مد ينطا هولدينغ« ش م ، 

بتاريخ 28 د نبر 2)2)، أكد ما يلي:

الرا�سي  فاطمة  السيدة  تعيين   -

كرئيسة مجلس االدارة.

لسيدة  موحد وضروري  توقيع   -

كمال  والسيد  الرا�سي  فاطمة 

بونكيت  نورة  والسيدة  بونكيت 

كمسيرين للشركة.

األسا�سي  القانون  صياغة  إعادة 

للشركة، بتاريخ 25 د نبر2)2).  

تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط 

لدى املحكمة التجارية بالدار البيضاء 

تحت رقم   ،(2(( فبراير   27 بتاريخ 

.822623
للنشر واإليداع

421 P

  N.S.D.G MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة 

من الشريك الوحيد

برأسمال 100،000 درهم

املكت8 الرئي�سي: 22 زنقة الحرية  

الطابق 3 رقم 5 الدار البيضاء

تغيير غرض الشركة

 .02/02/2022 بناءا على محضر 

للشركة  االستثنائي  العام  الجمع 

برأ2   N.S.D.G MAROC SARL au

مال 100،000 درهم يقرر ما يلي :

املساهم الوحيد يقرر تغيير غرض 

الشركة الذي يصبح.

املغرب  في  الشركة،  غرض 

والخارج: التجارة بشكل عام ، وشراء 

وبيع وتسويق  ميع املنتجات من أي 

نوع. وسائل االتصال اإلعالمية وغير 

واملسموعة  والفعاليات  اإلعالمية 

واإلعالن.  الطباعة  صناعة  واملرئية. 

والتوظيف  والتدري8  االستشارات 

كافة  وإنجاز  وتطوير  ودراسة 

األعمال بجميع  القيام  املشاريع. 

مجاالت  في  الخاصة  أو  العامة   

الصحي  والصرف  املدنية  الهندسة 

التجارية  األعمال  و ميع  والبناء 

وأعمال الحفر والطرق والعزل املائي 

والطالء والسباكة والنجارة والصرف 

كهرباء  و  والز اج  والطالء  الصحي 

وتوريد  وتركي8  والتكييف  املباني 

والجرانيت  الرخام  أنواع   ميع 

شراء  وغيرها….  الخشبية  واألعمال 

واستيراد وتصدير وبيع وتمثيل  ميع 

املواد واملواد املتعلقة بتحقيق غرض 

الشركة وتقديم الخدمات.

قرر  السابق،  للقرار  نتيجة 

املساهم الوحيد تغيير املادة 3 التالية 

من النظام األسا�سي.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

2022/02/09 تحت رقم 248)82.

422 P

CENTRAL CALL
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد

رأسمالها 22.222 درهم

الكائن مقرها : الدار البيضاء - 39، 

شارع اللة الياقوت

تفويت  محضر  بمو 8   -  2

نوفمبر   (( بتاريخ  الشركة  حصص 

كين  »أوهانا  السيد  فإن   ،(2(2

 (OHANA KEN LIONEL) ليونيل« 

لفائدة  حصة شركة   222 وفت  قد 

السيد عماد الدين التريكي.

املدبر  قرار  محضر  بمو 8   -  (

نوفمبر   (( بتاريخ  الشريك  الوحيد 

2)2)، تمت معاينة :

حصص  تفويت  على  املصادقة 

الشركة.

الوحيد  الشريك  املدبر  استقالة 

ليونيل«  كين  »أوهانا  السيد 

وتعيين   (OHANA KEN LIONEL(

املدبر الشريك الوحيد الجديد السيد 

عماد الدين التريكي.

القانوني  باإليداع  القيام  تم   -  3
لدى املحكمة التجارية للدار البيضاء 
رقم  تحت   (2(( فبراير   8 بتاريخ 

.822927
املدبر الشريك الوحيد

423 P

LAST CALL
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
رأسمالها 22.222 درهم

الكائن مقرها : الدار البيضاء - 
لدى »ANEXIS«، 12، زنقة صبري 

بو معة
نقل مقر الشركة

املدبر  قرار  محضر  بمو 8   -  2
ديسمبر   (2 بتاريخ  الشريك الوحيد 
2)2)، لشركة »LAST CALL« شركة 
بشريك  محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد، قرر املدبر الوحيد :
نقل مقر الشركة املتوا د سابقا 
الدار  بو معة  صبري  زنقة   ،2(

البيضاء، إلى العنوان التالي :
زاوية  زنقة  ابن بن حيان،   ،79
أنفا،  البيضاء  إقامة   - أنفا  شارع 

الطابق األول - الدار البيضاء.
من  الرابع  الفصل  تعديل  تم 

النظام األسا�سي نتيجة لذلك.
القانوني  باإليداع  القيام  تم   -  (
املحكمة  لدى  الضبط  بكتابة 
 (6 بتاريخ  البيضاء  للدار  التجارية 

يناير ))2) تحت رقم 822222.
عن املستخلص والبيانات

املدبر الشريك الوحيد

424 P

 SOCIETE NOUVELLE LES 3
MATS

شركة ذات مسؤولية محدودة 
رأسمالها 22.222 درهم

الكائن مقرها : الدار البيضاء -  )2، 
زنقة صبري بو معة

تفويت  محضر  بمو 8   -  2
ديسمبر   2( حصص الشركة بتاريخ 
2)2)، فإن السيدين »كوهن  يراد« 

»واكنين  و   (COHEN GERAD(

 ،(OUAKNINE JOSEPH)  وزيف« 

لفائدة  شركة  حصة   222 فوتا  قد 

السيد عماد الدين التريكي.

مؤرخ  عرفي  عقد  بمو 8   -  (

تحويل  تم   ،(2(2 ديسمبر   23 في 

محدودة  شركة  من  الشركة 

املسؤولية إلى شركة ذات مسؤولية 

محدودة بشريك وحيد.

القانوني  باإليداع  القيام  تم   -  3

املحكمة  لدى  الضبط  بكتابة 

بتاريخ  البيضاء  للدار  التجارية 

8) يناير ))2) تحت رقم 822427.
عن املستخلص والبيانات

املدبرية

425 P

MERVEILLE MENAGE  SARL
RC-75677

27.222.222 درهم

التبرع باألسهم

بمو 8 شروط عقد خاص بتاريخ 

البيضاء  الدار  في   (2(2 يونيو   26

ومسجل في الدار البيضاء في 7 يوليو 

2)2)، لوحظ:

النظام  من   6 املادة  تعديل   -

األسا�سي

تعود   
ً
سهما  2(752 بـ  التبرع 

في  عمر  الرحموني  للسيد  ملكيتها 

  MERVEILLE MENAGE شركة 

SARL

ش.م.ل ، لصالح :

ابنه الرحموني  عفر 52)4 سهم

ابنه الرحموني معاد 52)4 سهم

زو ته  اي إلهام 52)4 سهم.

تعود  سهم  ألف   27 بـ  التبرع 

الحسن  الرحموني  للسيد  ملكيتها 

  MERVEILLE MENAGE شركة  في 

SARL ش.م.ل، لصالح:

ابنه الرحموني محمد 52)4 سهم

ابنته الرحموني غيتة 52)4 سهم

 4،250 سلمى  الرحموني  ابنته 

سهم.
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زو ته بنجلون مونيا 4،250 سهم

من النظام   24-2 تعديل املادة   -

األسا�سي

املشاركين  املديرين  تعيين  يتم 

لفترة غير محددة:

السيد   - عمر  الرحموني  السيد 

الرحموني الحسن - السيد الرحموني 

 - محمد  الرحموني  السيد   -  عفر 

السيد الرحموني معاد.

- إصالح القوانين

بسجل  القانوني  اإليداع  تم 

البيضاء  بالدار  التجارية  املحكمة 

رقم  تحت   2022/1/20 بتاريخ 

.829(69

426 P

VIRTUAL REALITY  شركة 

 ش م م

 BD LAGHOTA 2 : املقر اال تماعي

 SIDI MOUMEN RESIDENCE

ALYASSAMINE N° B071

الدار البيضأء

 السجل التجاري رقم 7)4556

تغييرات في قانون الشركة

الجمع  محضر  بمقت�سى 

بتاريخ  املنعقد  اإلستتنائي  العام 

بتاريخ  املسجل  و    ,15/10/2021

24/10/2021  قرر    ما يلي :

إلى  الشركة  غرض  تمديد   -

النشاط التالي : كافتيريا

دالك  و  الشركة  قانون  تعديل   -

بتغيير الفصل  3.

باملحكمة  تم  القانوني  اإليداع 

رقم  تحت  البيضاء  للدار  التجارية 

22823282 بتاريخ 16/02/2022.
وهدا بمثابة مقتطف و بيان

املسير

427 P

شركة  ك ستون كونستركسيون 
شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات شريك وحيد
رأسمال الشركة : 2.222.222 درهم

مقر اال تماعي : 37 شارع ايت 

بعمران الطابق الثامن 2/او 3ج 

ايمو، الدار البيضاء
رفع رأسمال الشركة

العامة  الجمعية  بمقت�سى 

بتاريخ    املنعقدة  العادية  غير 

10/12/2021 قرر الشركاء ما يلي :

- الزيادة في رأسمال الشركة بمبلغ 

722.222 درهم ليتحول من 322.222 

درهم إلى 2.222.222درهم، بواسطة 

ادماج االرباح.

التوزيع الجديد:

الحصص  والنس8  اإلسم 

اال تماعية املساهمات النقدية

 يورج ايرب 22.222  2.222.222

املجموع 22.222      2.222.222

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 

البيضاء بتاريخ 7) يناير ))2) تحت 
السجل التجاري رقم   822(85 رقم 

.3(4(85

428 P

  ACTIV INDUSTRIES  SARL

    AU
تصفية الشركة  نهائيًا

بمو 8 شروط عقد خاص بتاريخ 

في الدار البيضاء،   (2(2 نوفمبر   32

أعلن الشريك الوحيد ما يلي :

بعد   
ً
نهائيا التصفية  إقفال   -

املصفي  تقرير  على  املوافقة 

والحسابات املقدمة

- شط8 السجل التجاري لشركة 

 ACTIV INDUSTRIES Sarl Au RC

.394.(29

تم اإليداع القانوني بقلم املحكمة 

التجارية بالدار البيضاء ،في 28 يناير 

))2) تحت الرقم )82874.

429 P

  LUM  SARL  AU

تصفية الشركة نهائيًا 
بمو 8 شروط عقد خاص بتاريخ 

2)2) في الدار البيضاء،  32 ديسمبر 

أعلن الشريك الوحيد ما يلي:

بعد   
ً
نهائيا التصفية  إقفال   -

املصفي  تقرير  على  املوافقة 

والحسابات املقدمة

- شط8 السجل التجاري لشركة 

LUM Sarl Au RC 440.903

تم اإليداع القانوني بقلم املحكمة 

يناير   (2 البيضاء،  بالدار  التجارية 

))2) تحت الرقم 67)829.

430 P

شركة »ديستناسيون افازيون 

ترونسبور«

شركة ذات مسؤولية محدودة 

لشريك واحد

رأسمال الشركة: 52.222) درهم

 تماعي: الطابق األر�سي 
ْ
املقر اال

اورتنس محل رقم 6 تجزئة تاسمي 

 ليز مراكش

التعريف الضريبي: 2575)265

العامة  الجمعية  بمقت�سى 

بتاريخ  املنعقدة  العادية  غير 

2021/11/26 قرر الشركاء ما يلي:

- حل الشركة؛

ايف  بيير  السيد  السيد  تعيين   -

كمصفي  ميدينا  مارايس  رايموند 

صالحياته  تحديد  مع  للشركة 

ووا باته؛

- تعديل النظام األسا�سي للشركة.

ااٍليداع القانوني

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة التجارية بمراكش 

رقم  تحت   (2(( يناير   27 بتاريخ 

رقم  التجاري  السجل   23282(

.(6257

431 P

شركة كسيما
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمال الشركة : 52.222 درهم
املقر اإل تماعي : مكت8 رقم 3 

شقة رقم )4 الطابق رقم 4 عمارة 
السعادة 

زاوية زنقة موالي علي و زنقة 
يوغوسالفيا
 ليز مراكش

التعريف الضريبي: 22)6)265
العامة  الجمعية  بمقت�سى 
بتاريخ  املنعقدة  العادية  غير 

30/11/2021 قرر الشركاء ما يلي:
- حل الشركة؛

بنطال8  الحبي8  السيد  تعيين   -
ميدينا كمصفي للشركة مع تحديد 

صالحياته ووا باته؛
- تحيين النظام األسا�سي للشركة.

ااٍليداع القانوني
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة التجارية بمراكش 
رقم  تحت   (2(( فبراير   22 بتاريخ 
رقم  التجاري  السجل   23(796

.52227
432 P

شركة مراكش بوتي فروي
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمال الشركة : 52.222 درهم
املقر اإل تماعي : مكت8 رقم 2 

شقة رقم )4 الطابق رقم 4 عمارة 
السعادة 

زاوية زنقة موالي علي و زنقة 
يوغوسالفيا
 ليز مراكش

التعريف الضريبي: 6))6)265
العامة  الجمعية  بمقت�سى 
بتاريخ  املنعقدة  العادية  غير 

30/11/2021 قرر الشركاء ما يلي:
- حل الشركة؛

لحبي8 بنطال8  تعيين السيد    -
ميدينا كمصفي للشركة مع تحديد 

صالحياته ووا باته؛
- تحيين النظام األسا�سي للشركة.
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ااٍليداع القانوني
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة التجارية بمراكش 
رقم  تحت   (2(( فبراير   22 بتاريخ 
رقم  التجاري  السجل   23(795

.52297
433 P

شركة »أفريكا إنيرجي 
كونتراكتور«

شركة ذات مسؤولية محدودة 
رأسمال الشركة: 2.222)2 درهم
 تماعي: الطابق األر�سي 

ْ
املقر اال

قسم 2 مكت8 رقم ) عمارة رقم 
25، زنقة املدينة حي زاهية 42292 

مراكش
التعريف الضريبي: 5244864)

التصفية النهائية للشركة 
العامة  الجمعية  بمقت�سى 
بتاريخ  املنعقدة  العادية  غير 
التصفية  تقررت   28/10/2021

النهائية للشركة.
ااٍليداع القانوني

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة التجارية بمراكش 
رقم       تحت    (2(( يناير   24 بتاريخ 
رقم  التجاري  السجل    232457

.86497
434 P

ائتمانية كونفيسكو ش م م

 ZINE - IT   SARL 
زين- أيت

راسمالها 222.222 درهم
234 شارع الزرقطوني الطابق الثالث 

البيضاء
السجل التجاري عدد 389.485 

حل مسبق للشركة 
العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
في  املؤرخ  للشركة  االستثنائي 
بمقرها  املنعقد  و   01/02/2022

اال تماعي تقرر ما يلي: 
- اعالن عن وفاة املسير والشريك 
الوحيد  املرحوم محمد الزين بتاريخ 

.03/08/2021

-  توزيع حصصه اال تماعية بين 

ورثته 

بالقانون  تعديالت  ا راء   -

االسا�سي.

مسبقة  بصفة  الشركة  حل   -

ألوانها.

حليمة  السيدة  تعيين   -

الجيطيوي، الشريكة بالشركة وأرملة 

كمصفية للشركة ومنحها  املرحوم،  

كافة الصالحيات في هذا الصدد.

كمقر  اال تماعي  املقر  تعيين    -

لتصفية الشركة .

للمحضرين  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  بالـمحكمة التجارية بالبيضاء 

16/02/2022 تحت رقم  823.282 . 
مقتطف و بيان 

435 P

HOUJORATE PROMO SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

(في طور التصفية)

عنوان مقرها اال تماعي )2 زنقة 

صبري بو معة الطابق االول رقم 6 

درب عمر  الدار البيضاء
رقم التقييد في السجل التجاري

(63285

حل شركة
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

تقرر حل   (2(( يناير   24 املؤرخ ب 

شركة ذات املسؤولية املحدودة

HOUJORATE PROMO SARL

درهم   222.222 رأسمالها  مبلغ 

زنقة   2( اال تماعي  مقرها  وعنوان 

 6 صبري بو معة الطابق االول رقم 

درب عمر  الدار البيضاء

 ل: الشركة لم تحقق هدفها 
ّ
نتيجة

في الربح أو حتى تغطية مصاريفها.

زنقة   2( وحدد مقر التصفية ب 

 6 صبري بو معة الطابق االول رقم 

درب عمر  الدار البيضاء.

النوري   الدبن  يدر  السيد  وعين 

كمصفي للشركة.

وعند االقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املتعلقة بالتصفية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
رقم  تحت  البيضاء  الدار  التجارية 

8229(9
436 P

 SEVERAL COUNSELING
SERVICE
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة
(في طور التصفية)

عنوان مقرها اال تماعي 6) شارع 
مر2 السلطان الطابق 2 شقة رقم 

3 الدار البيضاء
رقم التقييد في السجل التجاري 

4(((92
حل شركة

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ ب 27 د نبر 2)2) تقرر حل 

شركة ذات املسؤولية املحدودة
 SEVERAL COUNSELING

SERVICE
مبلغ رأسمالها 100000,00 درهم 
شارع   (6 اال تماعي  مقرها  وعنوان 
مر2 السلطان الطابق 2 شقة رقم 3 

الدار البيضاء
 ل : الشركة لم تحقق هدفها 

ّ
نتيجة

في الربح أو حتى تغطية مصاريفها.
6) شارع  وحدد مقر التصفية ب 
مر2 السلطان الطابق 2 شقة رقم 3 

الدار البيضاء.
اولهوا  بو معة  السيد  وعين 

كمصفي للشركة.
وعند االقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املتعلقة بالتصفية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
رقم  تحت  البيضاء  الدار  التجارية 

823872
437 P

 SOCIETE FITNESS AND

BEAUTY CENTER SARL
 RC 374491 TP 34082279

 ICE 001881552000003 IF

(2772(43

برأسمال: 222.222 درهم

املقر الرئي�سي: الدار البيضاء ، حي 

املندرونة تجزئة 99) زنقة 5) رقم 

222 عين الشق

اإلغالق والتصفية النهائية
االستثنائي  العام  الجمع 

 FITNESS AND ملحضر«شركة« 

BEAUTY CENTER SARL. برأسمال 

222222.22 درهم ، ومكتبه املسجل 

املندرونة  حي   ، البيضاء  الدار  في 
عين   222 رقم   (5 زنقة   (99 تجزئة 

الشق بتاريخ 2)2).)4.2) ، قرر:

النهائية  والتصفية  اإلغالق     

 FITNESS AND BEAUTY لشركة 

.CENTER SARL

السيد  هو  الذي  املصفي  وتعيين 

هشام رقيق.

املحكمة  في  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

))2).)26.2 تحت رقم 823285

438 P

SOCIETE STORM FASHION
 Société à Responsabilité Limitée

 d’Associé Unique

Au capital de 25.000 Dirhams

 Siège social : Appartement B18,

Résidence El Pacha

Avenue Abdelkrim El KHATTABI

Marrakech

 RC – Marrakech – 32.407 – IF

– 40162556

الوحيد  الشريك  قرارات  عق8 

املنعقد   (2(2 أكتوبر   22 بتاريخ 

باملقر اال تماعي تقرر ما يلي:

للشركة  املسبق  الحل   /-2

ووضعها تحت التصفية الودية،.
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)-/ تعيين السيدة مادلين ستورم 

مصفية للشركة.

باملقر  التصفية  مقر  تعيين   /-3

اال تماعي.

 تم اإليداع القانوني بكتابة ضبط 

 25 يوم  بمراكش  التجارية  املحكمة 

د نبر 2)2) تحت رقم 232.766.

439 P

EASY CO CANADA
شركة محدودة

 املسؤولية مساهم منفرد برأ2 مال 

قدره درهم100.000،00

املكت8 املسجل: 279 زاويةبوليفارد 

لندن وبوليفارد ال ريستانس مر2  

سلطان الدار البيضاء

تصفية ش. م.ذ.م.
ا تماع  محضر  بمو 8  تقرر 

ل  العادية  غير  العمومية  الجمعية 

2220/01/26 أن:

• املوافقة على الحضور،

• امل�سي قدما في حل الشركة

وحيد  كشريك  مدير  قرر   •

لتصفية

في  التصفية  مقر  تعيين  يتم   •
زاويةبوليفارد   279 البيضاء،  الدار 

مر2   ريستانس  ال  وبوليفارد  لندن 

سلطان الدار البيضاء

• إغالق التصفية: ومع ذلك تظهر 

فقدان  أحدث  العمومية  امليزانية 

إل مالي  املقابلة  درهم   47426,77

والتي  الدستور،  املتراكم منذ  العجز 

سوف يتحملها املساهم الوحيد

املطلوبات  أن  حين  في  وهكذا، 

هو  واألصل  ألغيت،  املتداولة 

واملطلوبات أيضا مع موقف الصفر 

فارغة  إغالق  تصفية  يعكس  الذي 

تماما.

اإل راءات  من  االنتهاء  بعد 

القانونية لتقديمها في السجل، ونشر 

إزالة  للتصفية؛  العمومية  امليزانية 

طل8  وأخيرا  التجاري  السجل  من 

التجارية،  الضرائ8  إللغاء  شهادة 

ومهمتنا ونهايتها.

قلم  في  القانوني  اإليداع  إ راء 
املحكمة التجارية بالدار البيضاء يوم 

09/11/2021 تحت رقم38444.
440 P

KOUT PART
SARL AU

رأسمالها 2.222) درهم
املقر اال تماعي : حي السدري 

مجموعة 3 زنقة ) الرقم 35 مكرر 
الدار البيضاء

تصفية الشركة
تعيين مصفي الشركة

اختتام التصفية
العام  الجمع  عقد  بمو 8 
 (2(( 23 ديسمبر  االستثنائي بتاريخ 
 »KOUT PART SARL AU« لشركة 
والتي مقرها اال تماعي حي السدري 
مكرر   35 الرقم   ( زنقة   3 مجموعة 
 (2.222 رأسمالها  البيضاء،  الدار 

درهم، تقرر ما يلي :
الحل املسبق للشركة.

قطاية  مصطفى  السيد  تعيين 
كمصفي  للشركة.

السدري  حي   : التصفية  مقر 
مجموعة 3 زنقة ) الرقم 35 مكرر 

الدار البيضاء.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 
البيضاء بتاريخ )2 يناير ))2) تحت 

رقم 827966.
441 P

PESAME
SARL

رأسمالها 222.222 درهم
املقر اال تماعي : شارع اللة الياقوت 
ومصطفى املعاني الطابق ) الرقم 

62 - الدار البيضاء
تصفية الشركة

تعيين مصفي الشركة
اختتام التصفية

العام  الجمع  عقد  بمو 8 
 (2(( يناير   24 بتاريخ  االستثنائي 
والتي   »PESAME SARL« لشركة 

مقرها اال تماعي شارع اللة الياقوت 

ومصطفى املعاني الطابق ) الرقم 62 

 222.222 الدار البيضاء، رأسمالها   -

درهم، تقرر ما يلي :

الحل املسبق للشركة.

تعيين السيد علي الحاجي كمصفي 

للشركة.

اللة  شارع   : التصفية  مقر 

الياقوت ومصطفى املعاني الطابق ) 

الرقم 62 - الدار البيضاء.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 

البيضاء بتاريخ 22 فبراير ))2) تحت 

رقم 99))82.

442 P

 STE ABOU EL KHAIR DES

PRODUITS ALIMENTAIRES
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة في 

طور التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري 

(28889

حل الشركة
املؤرخ  الشركاء  قرار  بمقت�سى 

تقرر حل شركة   (223 أبريل   32 في 

 STE ABOU EL KHAIR DES«

 PRODUITS ALIMENTAIRES

 22.222 رأسمالها  مبلغ   »SARL

اال تماعي حي  درهم وعنوان مقرها 

السدري بلوك 2 الزنقة )7 الرقم 6 

الدار البيضاء، نتيجة عدم و ود أي 

نشاط تجاري.

حي  ب  التصفية  مقر  حدد 

السدري بلوك 2 الزنقة )7 الرقم 6 

بدر  السيد  وتعيين  البيضاء،  الدار 

عبد الصمد كمصفي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 

البيضاء بتاريخ 22 يونيو 223) تحت 

رقم 477244.
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 Sté    BOBO
شركة محدودة املسؤولية 

رأسمالها 32.222 درهم

 RUE ,23: املقر اال تماعي

 ELMAJJATI RES LES ALPES ETG 1

N°8 MAARIF--، الدار البيضاء

تصفية الشركة
بمو 8 عقد عرفي مؤرخ بالبيضاء 

الشريك  قرر   ،21/09/2021 بتاريخ 

SADANI KENZA DAWYA، شركة 

محدودة املسؤولية ما يلي :

- تصفية الشركة.

السيد  تعيين  الشركاء  قرر   -

للقيام   SADANI KENZA DAWYA

بالتصفية.

- مقر التصفية هو:

 RUE ELMAJJATI RES LES  ,23  :

 --ALPES ETG 2 N°8 MAARIF 

الدار البيضاء

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

تحت   04/10/2021 في  بالبيضاء 

عدد 262 795.

444 P

 SOCIETE  BOURSE STUDY

ABROAD
شركة محدودة املسؤولية 

رأسمالها 222.222 درهم

 (27, BD LA: املقر اال تماعي

 RESISTANCE ETG 03 BUREAU

 ،26

الدار البيضاء

تصفية الشركة
بمو 8 عقد عرفي مؤرخ بالبيضاء 

قرر الشريك   ،  09/02/2022 بتاريخ 

شركة   ،BOUCETTA NAOUAL

محدودة املسؤولية ما يلي :

- تصفية الشركة.

السيد  تعيين  الشركاء  قرر   -

للقيام   BOUCETTA NAOUAL

بالتصفية.
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- مقر التصفية هو:

207, BD LA RESISTANCE ETG 

03 BUREAU 06-،الدار البيضاء

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

تحت    15/02/2022 في  بالبيضاء 

عدد 995)82.

445 P

   KACH PARTS SARL

تأسيس شركة 

بمقتدى عقد عرفي املوقع بتاريخ  

تم  البيضاء،  بالدار   17/11/2021

لتأسيس  األسا�سي  القانون  وضع 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

بالخصوصيات التالية:

التسمية : »كاش بارت«   

 غرض الشركة: 

بيع املركبات بيع قطع غيار .

املقر اال تماعي : شارع الشفشاوني 

السبع  عين   3322 كلم   222 طريق 

الدار البيضاء.

من طرف السيد سهيل  التسيير: 

قضاري،  محمد  والسيد  اشرقي 

محدودة  غير  ملدة  للشركة  مسيرين 

ابتداء من يوم إنشاء الشركة.

في  الرأسمال  حدد  الرأسمال: 

2.222.222 درهم مقسم إلى 22.222 

حصة ب 222 درهم لكل حصة.

في  الشركة  مدة  حددت  املدة: 

تسجيلها  تاريخ  من  ابتداء  عاما   99

بالسجل التجاري.

بمركز  القانوني  اإليداع  تم 

واملسجل  البيضاء  بالدار  االستثمار 

بالسجل التجاري تحت رقم 25))53 

بتاريخ  11/02/2022.
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 SOCIETE ASKAD
 TRANSPORT DU

PERSONNEL
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها 22.222 درهم

مقرها اال تماعي : حي املسيرة رقم 
)75 -  رادة

بمو 8 عقد عرفي بتاريخ 3 يناير 
ذات  شركة  تأسيس  تقرر   (2((
بالخصائص  محدودة  مسؤولية 

اآلتية :
»أسكاد  شركة   : التسمية 

ترانسبور دي بيرصونيل« ش.م.م.
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة.
حي املسيرة رقم   : املقر اال تماعي 

)75 -  رادة.
نقل   : اال تماعي  الهدف 

املستخدمين لحساب الغير.
في  محدد  اال تماعي  الرأسمال 
مبلغ 22.222 درهم بقيمة 222 درهم 

للحصة.
التسيير : تم تعيين السيدة حبيبة 
التعريف  لبطاقة  الحاملة  أسكور 
السيدة  و   FH45643 الوطنية 
لبطاقة  الحاملة  كاد�سي  خديجة 
 ،F5(4249 الوطنية  التعريف 
كمسيرتين للشركة ملدة غير محدودة.

تم تسجيل الشركة لدى املحكمة 
 38742 التجارية بو دة تحت عدد 

بتاريخ 8 فبراير ))2).
447 P

 SOCIÉTÉ AFRICAINE
 DE DÉVELOPPEMENT,
 D’INVESTISSEMENT
 ET DE PROMOTION

  IMMOBILIÈRE  SADIPI
SARL AU

رأسمال الشركة22.222 درهم
تأسيس شركة

في  مؤرخ  عرفـي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إيداع  تم   ،10/11/2021
املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�سي 
ذات  و  الوحيد  للشريك  املحدودة 

املميزات التالية:

التسمية:

 Société Africaine de

 Développement,

 d’Investissement et de

     Promotion Immobilière  SADIPI

الهدف : 

- االنعاش العقاري؛

والتجديد  البناء  أعمال  -  ميع 

وغير  السكنية  للمباني  العامة 

السكنية؛

-  ميع أعمال البناء: التشطيبات 

الداخلية والخار ية.

الصرف الصحي  والهدم؛  البناء   -

وأعمال الطرق.

واملحا ر  املنا م  استغالل   -

أو املواد املفيدة   / و ميع املعادن و 

صاح8  أو  ا 
ً
مالك بصفتها  األخرى 

امتياز أو مستأ ر؛

االستغالل  أنشطة  -  ميع 

األحجار  واستخراج  الصناعي 

والحرارية  امليكانيكية  (املعالجات 

والكيميائية)؛

- أعمال متنوعة وخدمات أخرى.

زنقة الحرية   22 املقر اال تماعي: 

الطابق 3 رقم 5 الدار البيضاء

تاريخ  من  ابتداء  سنة   99 املدة: 

تأسيسها النهائي.

الرأسمال   : اال تماعي  الرأسمال 

اال تماعي محدد  في 22.222درهم

السنة اال تماعية : تبتدئ السنة 

اال تماعية من فاتح يناير وتنتهي في 

32 د نبر.

تم تعيين السيدابوبكر   : التسيير 

االبيض.

باملركز   القانوني  اإليداع  تم 

بالدار البيضاء،  الجهوي لالستثمار  

بتاريخ 04/01/2022.
ملخص قصد النشر

448 P

 WERY BAT  SARL 

املسؤولية  ذات   شركة  تأسيس 

املحدودة 

بتاريخ  بمقت�سى عقد عرفي حرر 

القانون  وضع  تم   (2(( يناير   24

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة  لها املميزات التالية .

التسمية : WERY BAT 2ـ       

الهدف : أعمال التشطي8  

إقامة التقدم   : املقر اال تماعي   

الطابق الثاني سيدي   27-( الشطر 

البرنو�سي الدار البيضاء.

املدة :  99 سنة.

رأ2 املال :  222.222 درهم                                                    

الشركاء :  

حصة   342 عمر  ياسك  بن    *

ا تماعية 222 درهم للحصة.           

حصة   332 الحسن  ازغود    *

ا تماعية 222 درهم للحصة   

حصة   332 حسن  الفايز    *

ا تماعية 222 درهم للحصة.                    

بن  السيد  تعيين  تم  التسيير: 

للشركة  وحيد  كمسير  عمر   ياسك 

ملدة غير محدودة.

األبناك  مع  الشركة  تتعامل  كما 

املصرفية  املؤسسات  من  غيرها  أو 

للسيد بن ياسك  مستقل   بإمضاء  

عمر ملدة غير محدودة.

السنة املالية : من فاتح يناير  الى  

32  د نبر من  كل سنة. 

بعد إزالة خمسة   : توزيع األرباح 

باملائة لالحتياط القانوني يوزع الباقي 

بين الشركاء حس8 حصص كل واحد 

منهم.

باملحكمة  تم    : القانوني  اإليداع 

التجارية بالدار البيضاء 

  : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.532375

449 P
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شركة ماندارينا دي نور
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمال الشركة: 222.222 درهم
 تماعي: مكت8 رقم 4، 

ْ
املقر اال

عمارة إثران ب 45، الطابق الرابع، 
بوكار، شارع عالل الفا�سي، مراكش

التعريف الضريبي 52747284
بتاريخ العرفي  العقد   بمقت�سى 
بمراكش،تقرر وضع   (2(( يناير   (8
ذات  للشركة  املؤسسة  القوانين 
تتميز  والتي  املحدودة  املسؤولية 

بالخصائص التالية :
دي  »ماندارينا  :شركة  التسمية 

نور«
الصفة :     شركة ذات مسؤولية 

محدودة
املوضوع :

• اقتناء أي شكل من أشكال امللكية 
الزراعية أو  لألغراض الزراعية ؛

االستغالل بأي وسيلة مباشرة   •
املجاالت  مباشرة،لجميع  غير   أو 
لألغراض  الزراعيةأو  املمتلكات  أو 

الزراعية ؛
• معالجة وتحويل  ميع املنتجات 

املحصودة ؛
أي  استغالل  و  تطوير  بناء،   •
مخازن تبريدأو غيرها  محطة تعبئة، 

للمنتجات املحصودة ؛
اللوازم  طريقة،  بأي  استيراد   •
اإلنتاج  في  املستخدمة  املواد  أو 

والتكييف املذكور أعاله؛
لتصدير  وخاصة  التسويق،   •

إنتا ها الخاص ؛
وبيع  استغالل  اقتناء،  أخذ،   • 
أو منح ترخيص براءة اختراع و عالمة 
تجارية تندرج ضمن أغراض الشركة؛
وسيلة   بأي  الشركة،  مشاركة   •
إنشاؤها  تم  أو شركة  في أي مقاولة 
تكون  قد  التي  إنشاؤها،  سيتم  أو 
خاصة  الشركة،  لغرض  مرتبطة 
أو  شركات  ديدة  من خالل إنشاء 
الحقوق  أو  املالية  األوراق  استرداد 
االرتباط  أو  االندماج  اال تماعية، 

باملشاركة.

 99 تحدد مدة الشركة في   : املدة 

السجل  في  تاريخ تسجيلها  سنة من 

التجاري، إال في

التمديد  أو  املبكر  الحل  حاالت 

النظام  هذا  في  عليها  املنصوص 

األسا�سي وفي القانون.

الرأسمال : حدد رأسمال الشركة 

مائة ألف درهم مجزئة   222.222 في 

ٍالى 2222 (ألف) حصة ا تماعية من 

فئة 222 درهم للحصة الواحدة

التسيير : تم تعيين السيد لحبي8 

غير  ملدة  للشركة  كمسير  بنطال8 

محددة.

ااٍليداع  :تم  القانوني  ااٍليداع 

الضبط  كتابة  لدى  القانوني 

بتاريخ  بمراكش  التجارية  باملحكمة 

22 فبراير ))2) تحت رقم 842)23 

السجل التجاري رقم 9)7))2.
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شركة طوب ماندارين
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمال الشركة: 222.222 درهم

 تماعي: مكت8 رقم 2، 
ْ
املقر اال

عمارة إثران ب 45، الطابق الرابع، 

بوكار، شارع عالل الفا�سي، مراكش

التعريف الضريبي 52747297

بتاريخ  العرفي  العقد  بمقت�سى 
تقرر  بمراكش،   (2(( يناير   (8

للشركة  املؤسسة  القوانين  وضع 

ذات املسؤولية املحدودة والتي تتميز 

بالخصائص التالية:

»طوب  شركة   : التسمية 

ماندارين«

مسؤولية  ذات  شركة   : الصفة 

محدودة

املوضوع :

أشكال  من  شكل  أي  اقتناء   •

لألغراض  أو  الزراعية  امللكية 

الزراعية ؛

االستغالل بأي وسيلة مباشرة   •

أو  املجاالت  مباشرة،لجميع  غير  أو 

لألغراض  أو  الزراعية  املمتلكات 

الزراعية ؛

• معالجة وتحويل  ميع املنتجات 

املحصودة ؛

أي  استغالل  و  تطوير  بناء،   •

محطة تعبئة، مخازن تبريد أو غيرها 

للمنتجات املحصودة ؛

اللوازم  طريقة،  بأي  استيراد   •

اإلنتاج  في  املستخدمة  املواد  أو 

والتكييف املذكور أعاله؛

لتصدير  وخاصة  التسويق،   •

إنتا ها الخاص ؛

استغالل وبيع أو  اقتناء،  أخذ،   •

و عالمة  اختراع  براءة  ترخيص  منح 

تجارية تندرج ضمن أغراض الشركة؛

بأي وسيلة،  مشاركة الشركة،   •

إنشاؤها  تم  أو شركة  في أي مقاولة 

تكون  قد  ،التي  إنشاؤها  سيتم  أو 

خاصة  الشركة،  لغرض  مرتبطة 

أو  شركات  ديدة  من خالل إنشاء 

الحقوق  أو  املالية  األوراق  استرداد 

االرتباط  أو  االندماج  اال تماعية، 

باملشاركة.

في الشركة  مدة  تحدد   : املدة   - 

في  تسجيلها  تاريخ  من  سنة   99  

السجل التجاري، إال في

التمديد  أو  املبكر  الحل  حاالت 

النظام  هذا  في  عليها  املنصوص 

األسا�سي وفي القانون.

- الرأسمال :حدد رأسمال الشركة 

مائة ألف درهم مجزئة   222.222 في 

ٍالى 2222 (ألف) حصة ا تماعية من 

فئة 222 درهم للحصة الواحدة

التسيير : تم تعيين السيد لحبي8 

غير  للشركةملدة  كمسير  بنطال8 

محددة.

ااٍليداع  :تم  القانوني  ااٍليداع 

الضبط  كتابة  لدى  القانوني 

بتاريخ  بمراكش  التجارية  باملحكمة 

22 فبراير ))2) تحت رقم 842)23 

السجل التجاري رقم 732))2.
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شركة طوب أورونج
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمال الشركة: 222.222 درهم

 تماعي: مكت8 رقم )، 
ْ
املقر اال

عمارة إثران ب 45، الطابق الرابع، 

بوكار، شارع عالل الفا�سي، مراكش

التعريف الضريبي 52747264

بتاريخ  العرفي  العقد  بمقت�سى 

تقرر  بمراكش،   (2(( يناير   (8

للشركة  املؤسسة  القوانين  وضع 

ذات املسؤولية املحدودة والتي تتميز 

بالخصائص التالية:

التسمية : شركة »طوب أورونج«

مسؤولية  ذات  شركة   : الصفة 

محدودة

املوضوع :

أشكال  من  شكل  أي  اقتناء   •

امللكية الزراعيةأو لألغراض الزراعية ؛

االستغالل بأي وسيلة مباشرة   •

املجاالت  لجميع  مباشرة،  غير  أو 

لألغراض  أو  الزراعية  املمتلكات  أو 

الزراعية ؛

• معالجة وتحويل  ميع املنتجات 

املحصودة ؛

أي  استغالل  و  تطوير  بناء،   •

محطة تعبئة، مخازن تبريد أو غيرها 

للمنتجات املحصودة ؛

طريقة،اللوازم  بأي  استيراد   •

اإلنتاج  في  املستخدمة  املواد  أو 

والتكييف املذكور أعاله؛

لتصدير  وخاصة  التسويق،   •

إنتا ها الخاص ؛

استغالل وبيع أو  اقتناء،  أخذ،   •

و عالمة  اختراع  براءة  ترخيص  منح 

تجارية تندرج ضمن أغراض الشركة؛

بأي وسيلة،  مشاركة الشركة،   •

إنشاؤها  تم  أو شركة  في أي مقاولة 
تكون  قد  التي  إنشاؤها،  سيتم  أو 

خاصة  الشركة،  لغرض  مرتبطة 

أو  شركات  ديدة  من خالل إنشاء 
الحقوق  أو  املالية  األوراق  استرداد 

االرتباط  أو  االندماج  اال تماعية، 

باملشاركة.
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 99 تحدد مدة الشركة في   : املدة 
السجل  في  تاريخ تسجيلها  سنة من 
إال في حاالت الحل املبكر  التجاري، 
هذا  في  عليها  املنصوص  التمديد  أو 

النظام األسا�سي وفي القانون.
الرأسمال : حدد رأسمال الشركة 
مائة ألف درهم مجزئة   222.222 في 
ٍالى 2222 (ألف) حصة ا تماعية من 

فئة 222 درهمللحصة الواحدة
التسيير : تم تعيين السيد لحبي8 
غير  للشركةملدة  كمسير  بنطال8 

محددة.
ااٍليداع  تم   : القانوني  ااٍليداع 
الضبط  كتابة  لدى  القانوني 

باملحكمة التجارية بمراكش بتاريخ 
رقم  تحت   (2(( فبراير   22
رقم  التجاري  السجل   23(838

.2((7(7
452 P

نظيف ايمو ش د م و 
شركة   قرار  محضر  بمقت�سي 
بتاريخ  املنعقد  ايمو  نظيف 
تم  الشركة   بمقر   12/01/2022
قرر  حيت  األسا�سي  القانون  وضع  

املساهم الوحيد لشركة ما يلي:
اإلسم : نظيف ايموش د م و

الغرض : عقارات بناء  بيع و كراء  
شقق

 أشغال بناء العامة  
املقر : 62 شارع اللة ياقوت زاوية 

مصطفى املعاني طابق ) رقم  )6
 البيضاء.  

املدة : 99 سنة
رأسمال : مائة ألف درهم مقسمة 
واحدة  كل  نصي8  ألف حصة  على 

مائة  درهم 
محمد النظيف 2222  ألف حصة
التسيير  مهمة  أسندت  التسيير: 
إلى السيد محمد النظيف ملدة غير 
محددة مع اعتماد توقيع وحيد لسيد 

محمد النظيف   
وضعه  تم  القانوني:  اإليداع 
بتاريخ  بالبيضاء  التجارية  باملحكمة 

14/02/2022 تحت رقم 524)82 
453 P

HLA CONSULTING
تأسيس  شركة   ذات مسؤوليات 

محدودة.
  (2 بتاريخ  حرر  عقد   بمو 8 

قانون  إحداث  تم   (2(( يناير 

تأسي�سي لشركة محدودة املسؤوليات 

وتحتوي على املميزات اآلتية:

 HLA  : اال تماعي  االسم 

 CONSULTING

ذات  شركة   : اال تماعي  الشكل 

املسؤوليات املحدودة. 

الهدف اال تماعي 

• التقنيات الحديثة للمعلوميات

والهندسية    التقنية  الدراسات   •

في مجال املعلوميات.

العمليات  كل  عامة  وبصفة   •

واملالية  والتجارية  الصناعية 

واملنقوالت ممكن أن تتعلق بطريقة 

بهدف  مباشرة  غير  أو  مباشرة 

الشركة. 

شارع   244  : اال تماعي  املقر 

محمد سميحة إقامة  وهرة محمد 

الدار   35 الشقة   6 سميحة الطابق 

البيضاء املغرب.

املدة : 99 سنة.

بجل8  الشريك  قام   : املساهمة 

املبلغ األتي :  

السيد احصاين محمد املهدي    •

5222  درهم

 5222 يمينة  شكي8  السيدة   •

درهم

املجموع  22.222 درهم

الشركة  مال  رأ2   : املال  رأ2 

محدد في 222.22 22 درهم مجزأ على 

222 حصة ا تماعية  موزعة مقابل   

املساهمة في الشركة.

: ستكون الشركة مسيرة  التسيير 

هوالسيدة  وحيد  مسير  طرف  من 

شكي8 يمينة وذلك ملدة غير محدودة 

كل  في  الشركة  يلزم  إمضائه  و 

تعهداتها.

الشركة  تأسيس  مراحل   تمت 

بالدار  لالستثمار  الجهوي  باملركز 

التجاري   بالسجل  وسجلت  البيضاء 

التعريفة  و   53(235 رقم  تحت 

الجبائية رقم  8662)527 و الضريبة 

322322)3 و الضمان  املهنية  رقم  

اال تماعي رقم 4222575.

اإليداع القانوني 455)82 .
للنشر و اإليداع

Compta vision sarl
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 PRIVATE EDUCATION FOR

A NEW-WORLD
شركة مساهمة مبسطة مع مساهم 

واحد

السجل التجاري 7392)5

تأسيس شركة
مؤرخ  عرفـي  عقد  بمقت�سى 

القانون  إيداع  تم  في15/12/2021، 

التأسي�سي لشركة مساهمة مبسطة 

املميزات  ذات  و  واحد  مساهم  مع 

التالية:

 PRIVATE  : التسمية 

EDUCATION FOR A NEW-

WORLD

الشركة  من  الغرض   : الهدف 

بشكل مباشر أو غير مباشر في  ميع 

البلدان:

الخدمات  مختلف  تقديم   -

في ذلك على سبيل  بما   ، التعليمية 

وتشغيل  إنشاء  الحصر  ال  املثال 

املؤسسات التعليمية ومدارK2( 2 ؛

التدري8  خدمات  تقديم   -

لنشاط  الالزمة  واالستشارات 

الشركة؛

والفعاليات  املؤتمرات  تنظيم   -

الثقافية والتعليمية.

- اقتناء وامتالك وبيع ورهن وبناء 

مصرفية  حسابات  وفتح  عقارات 

املشاريع  في  واالستثمار  وإدارتها 

لألغراض التشغيلية ودون قيود ؛

املعامالت  ،  ميع  أعم  بشكل   -

الصناعية أو التجارية أو القانونية أو 

املالية أو املنقولة أو غير املنقولة التي 

قد تكون مرتبطة بشكل مباشر أو غير 

مباشر بغرض الشركة أو أي غرض 

مشابه أو ذي صلة أو قد يشجع على 

توسيعه.

شارع   (65  : اال تماعي  املقر 

الزرقطوني ، الطابق التاسع ، رقم )9 

، الدار البيضاء (املغرب)

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.

الرأسمال   : الرأسمال اال تماعي   

اال تماعي محدد  في  222.222.درهم 

ا تماعية  حصة   2222 إلى  مقسم 

من فئة  222درهم للواحدة، مكتتبة 

و محررة بالكامل 

السنة اال تماعية : تبتدئ السنة 

اال تماعية من فاتح يناير وتنتهي في 

32 د نبر.

 Carl السيد  تعيين  تم   : التسيير 

الجنسية،  فرن�سي   .BISTANY

في   2954 فبراير   25 مواليد  من 

رقم  السفر  ويحمل  واز  بيروت، 

املنطقة  في  مقيم   ،FV01084  25

بناية   ، الثانية  زنقة   ، الخضراء 

بستالي باخو2 - الطابق األول ، أدما 

 ، مونت لبنان   ، كسروان   ، والدفنة 

لبنان..مسيرا للشركة

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

التجاري لدى املحكمة التجارية بالدار 

 ،28/12/2021 بتاريخ  البيضاء، 

تحت رقم السجل التجاري 7392)5. 
ملخص قصد النشر
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 SOCIETE MEGA SNOW

 SARL
تأسيس شركة

في  مؤرخ  عرفـي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إيداع  تم   ،(2.22.(2((

املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدودة و ذات املميزات التالية :
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 SOCIETE MEGA  : التسمية 

 SNOW SARL

بكل  العقاري  التطوير   : الهدف 

هذه التشكيالت وكذا  ميع األعمال 

التجارية

تأ ير وبيع وشراء الودائع ألغراض 

التجارية  األنشطة  و ميع  التخزين 

والصناعية املتعلقة بغرض الشركة.

للتخزين  القابلة  املباني  تأ ير 

هياكل  على املدى القصير والطويل، 

 ،PVC املشمع،  القماش  األملنيوم، 

األلواح، الخرسانة،  ميع األحجام، 

 ميع االرتفاعات،  ميع األطوال

الباردة  أو  املبردة  الغرف  تأ ير 

والتخزين  املناولة  وأماكن  غيرها  أو 

وتأ ير  ميع أنواعها بجميع أشكالها 

لألفراد واملهنيين.

تقديم الخدمة في مجال اإليجار   

بجميع  األخرى  اإليجارات  أو  املبرد 

مع  واملهنيين  لألفراد  األشكال  هذه 

املساعدة القانونية واإلدارية.

املعامالت  عام،  ميع  بشكل 

أو  التجارية  أو  املالية  أو  الصناعية 

املتعلقة  املنقولة  غير  أو  املنقولة 

من  أعاله،  املذكورة  األهداف  بأحد 

املحتمل أن تعزز تطوير الشركة.

البيضاء   الدار   : املقر اال تماعي   
زنقة األطلس إقامة 45 الطابق الرابع 

رقم 26 املعاريف

99 سنة ابتداء من تاريخ   :  املدة  

تأسيسها النهائي.

الرأسمال   : الرأسمال اال تماعي   

222.222.درهم  اال تماعي محدد في 

ا تماعية  حصة   2222 إلى  مقسم 

222درهم للواحدة، مكتتبة  من فئة 

و محررة بالكامل 

 522.22 البصيري،  عمر  السيد 

سهم

 522.22 البصيري  نادية  السيدة 

سهم

السنة اال تماعية : تبتدئ السنة 

اال تماعية من فاتح يناير وتنتهي في 

32 ديسمبر.

تم تعيين السيد عمر   : التسيير   
البصيري. نادية  السيدة  و  البصيري 
مسيران للشركة يتم توقيع الشركة 

بالتوقيع املشترك
بالسجل  القانوني  اإليداع  تم   II
التجارية  املحكمة  لدى  التجاري 
فبراير   22 بتاريخ  البيضاء،  بالدار 

))2) تحت رقم 326)82.
ملخص قصد النشر
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3B FARMS
ش.م.م ذات شريك وحيد
 رأسمالها 22.222 درهم 

297 شارع املقاومة الطابق 6 الدار 
البيضاء

الـتــأسـيـس
بالدار  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم   (722(2(( بتاريخ  البيضاء 
تحرير القانون األسا�سي لشركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات شريك وحيد 

خاصيتها كالتالي :
3B FARMS : التسمية

الدائمة  املحاصيل   : الهدف 
والتوت  والزيتون  الفاكهة  أشجار 

والكروم.
خاصة  الدائمة  غير  املحاصيل 
الحبوب والبذور الزيتية واملحاصيل 

البروتينية والخضروات.
 تربية املاشية.

واملعدات  املواد  تسويق  ميع 
املنتجات  و ميع  واإلكسسوارات 
الزراعية و ميع األعالف الحيوانية 
املنتجات  و ميع  واملركبة  البسيطة 
نباتي  أو  الغذائية من أصل حيواني 
الحيوانية  املنتجات  أنواع  و ميع 
أي  من  األشياء  أو  املنتجات  و ميع 

مصدر مخصص للزراعة.
شارع   297  : اال تماعي  املقر 

املقاومة الطابق 6 الدار البيضاء
املدة : 99 سنة.

الرأسمال: 22.222 درهم مقسمة 
درهم   222 حصة من فئة   222 إلى 
وزعت بكاملها على الشريك الوحيد 

السيد محسن بوزبع.

التسيير: عهد به ملدة غير محددة 

مع الصالحيات املطلقة للسيد الوالي 

تجزئة  بليساسفة  املقيم  بنعيش 

الليمون فيال رقم 222 الدار البيضاء.

إلى يناير   2 من   : املالية   السنة 

 32 ديسمبر .

القانوني  لالحتياط   %5  : األرباح 

يوضع  أو  ينقل  أو  يوزع  إما  والباقي 

تحت االحتياط حسبما يقرره الجمع 

العام.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 

بتاريخ   82(766 تحت رقم  البيضاء 

24 فبراير ))2).  

بالسجل  الشركة  تقييد  تم 

رقم  تحت  البيضاء  بالدار  التجاري 

355)53 بتاريخ 24 فبراير ))2).
من أ ل التخليص و اإلشهار 
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 EB FARMS
ش.م.م ذات شريك وحيد

 رأسمالها 22.222 درهم 

6)، شارع مر2 السلطان طابق 2 

شقة 3 الدار البيضاء

الـتــأسـيـس
بالدار  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم   (2(( يناير   (7 بتاريخ  البيضاء 

تحرير القانون األسا�سي لشركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات شريك وحيد 

خاصيتها كالتالي : 

EB FARMS : التسمية

الدائمة  املحاصيل   : الهدف 

والتوت  الفاكهة  أشجار  خاصة 

والكروم وأشجار الزيتون.

خاصة  الدائمة  غير  املحاصيل 

الحبوب والبذور الزيتية واملحاصيل 

البروتينية والخضروات.

تربية املاشية.

واملعدات  املواد  تسويق  ميع 

املنتجات  و ميع  واإلكسسوارات 

الزراعية و ميع األعالف الحيوانية 

املنتجات  و ميع  واملركبة  البسيطة 

نباتي أو  الغذائية من أصل حيواني 

 و ميع املنتجات الحيوانية (الصوف 

والجلود والجلود وشعر الخيل ... إلخ) 

األنواع  الحية من  ميع  الحيوانات 

أي  من  األشياء  أو  املنتجات  و ميع 

مصدر مخصص للزراعة.

شارع مر2   ،(6 املقر اال تماعي: 

الدار   3 شقة   2 طابق  السلطان 

البيضاء.

املدة : 99 سنة.

الرأسمال: 22.222 درهم مقسمة 

درهم   222 حصة من فئة   222 إلى 

وزعت بكاملها على الشريك الوحيد 

السيد الوالي بنعيش.

التسيير : عهد به ملدة غير محددة 

مع الصالحيات املطلقة للسيد الوالي 

تجزئة  بليساسفة  املقيم  بنعيش 

الليمون فيال رقم 222 الدار البيضاء.

ٍالى32  يناير   2 من   : السنة املالية 

ديسمبر .

القانوني  لالحتياط   %5  : األرباح 

يوضع  أو  ينقل  أو  يوزع  إما  والباقي 

تحت االحتياط حسبما يقرره الجمع 

العام.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 

بتاريخ   82(722 تحت رقم  البيضاء 

24 فبراير ))2).

بالسجل  الشركة  تقييد  تم   

رقم  تحت  البيضاء  بالدار  التجاري 

353)53 بتاريخ 24 فبراير ))2).
من أ ل التخليص و اإلشهار 
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EQUIPEMENT ASG 
 ش.م.م.م.و 

تأسيس شركة 
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم  البيضاء  بالدار   2022/01/20

وضع القانون األسا�سي لشركة ذات 

مسؤولية محدودة و مساهم وحيد،  

ذات الخصائص التالية :

  : اال تماعية  التسمية 

EQUIPEMENT ASG ش.م.م.م.و: 



3663 الجريدة الرسميةعدد 5725 - 8) ر 8 2443 )) مار2 ))2)) 

  هدف الشركة:  شراء وبيع  ميع 

والفنادق  واملطاعم  املقاهي  معدات 

والو بات الخفيفة

 استيراد وتصدير
رأسمال الشركة : مائة آلف درهم 

)222 222) مقسمة إلى 2222 حصة 

من قيمة 222 درهم للواحد.

6)، شارع مر2   : املقر اال تماعي 

3،الطابق  رقم  شقة  السلطان، 

األول، الدار البيضاء.

 املساهم الوحيد : السيد امشينا 

والحامل  عبد هللا، مغربي الجنسية، 

 BK52727 رقم  الوطنية  للبطاقة 

بعين   2969 يوليو   26 املزداد بتاريخ 

الشق، والقاطن بحي موالي عبد هللا 
الدار  الشق  عين   5 رقم   (93 زنقة 

ويتوفر على  ميع حصص  البيضاء. 

الشركة (2222 حصة) 

امشينا  السيد   : الوحيد  املسير   

عبد هللا، و له حق التصرف في  ميع 

ما يتعلق بالشركة ملدة غير محدودة. 

سنة ابتداءا من تاريخ   99  : املدة 

تأسيس الشركة.   

 تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

2022/02/14  تحت رقم 73))53.
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  CELIVANE SARL
 تأسيس شركة

تأسيس حس8 القانون األسا�سي 

تم   ،4/1/2022 بتاريخ  الصادر 

تأسيس النظام األسا�سي لشركة ذات 

 CELIVANE مسئولية محدودة تسمى

SARL و خصائصها كما يلي :
درھم   222.222  : المال  رأ2 

إلی  تصل  حصة   2222 إلی  مقسمة 

يتم  بالكامل،  مكتتبة  درھم   222

توزيع رأ2 املال على النحو التالي :

السيد برادة ياسين 999 حصة.

السيدة صونيا خليفي 2 حصة. 

القد2  شارع   : الرئي�سي  املقر 
6 عين الشق، الرمز  898 رقم  عمارة 

البريدي : 2.222) / الدار البيضاء.

الشركة  من  الغرض   : الغرض 

املذكورة هو:

زراعة  ميع املنتجات الزراعية،

بتربية  املرتبط  الحيواني  اإلنتاج 

املوا�سي واألغنام والدوا ن واملاعز .

ملزاولة  الزراعية  األرا�سي  تأ ير 

الزراعات املختلفة وتربية الحيوانات

املعامالت  عام،  ميع  وبشكل 

واملالية  والصناعية  التجارية 

املتعلقة  املنقولة  وغير  واملنقولة 

بشكل مباشر أو غير مباشر باألشياء 

أن  يحتمل  التي  أو  أعاله،  املذكورة 

تعزز اإلنجاز والتنمية.

املدة: 99 سنة

اإلدارة : يتم إدارة شؤون ومصالح 

الوحيد  املتصرف  بتوقيع  الشركة 

برادة ياسين

في  تنفيذه  تم  القانوني  اإليداع 

 (CRI) اإلقليمي  االستثمار  مركز 

بالدار البيضاء في 14/1/2022.

460 P

 BLUE WASH SERVICES
تأسيس شركة

مؤرخ  عرفـي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إيداع  تم  في02/02/2022، 

املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدودةذات املميزات التالية :

Blue Wash Services : التسمية

الهدف : غسيل املركبات وتنظيف 

املحالت.
27 ساحة شارل   : املقراال تماعي 

السابع،  الطابق   ( الشقة  نيكول 

الدارالبيضاء.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.

الرأسمال   : اال تماعي  الرأسمال 

درهم   222.222 اال تماعي محدد في 

ا تماعية  حصة   2.222 إلى  مقسم 

من فئة 222 درهم للواحدة، مكتتبة 

و محررة بالكامل ومخصصة للشركاء 

 522) السيد عادل صباح  يلي:  كما 

 522) السيدة فاطمة زهير  حصة)، 

حصة).

السنة اال تماعية : تبتدئ السنة 
اال تماعية من فاتح يناير وتنتهي في 

32ديسمبر.
تم تعيين السيد عادل   : التسيير 
الوطنية  للبطاقة  الحامل  صباح 
و السيدة فاطمة زهير   BB898 رقم 
رقم الوطنية  للبطاقة  الحاملة 

BE557365 مسيرين للشركة.
بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 
التجاري لدى املحكمة التجارية بالدار 
 ،15/02/2022 بتاريخ  البيضاء، 

تحت رقم 5)5)53.
ملخص قصد النشر

461 P

إ.م بترول سرفيس
ش.ذ.م.م 

الشركة محددة مسؤولية ذات 
شريك واحد

رأسمال : 222 222 درهم
مقر الشركة : 6) شارع مر2 

السلطان شقة 3 الطابق 2 الدار 
البيضاء

 I.M PETROLE SERVICE

تكوين شركة
سجل التجاري رقم 532523 

بمو 8 عقد مؤرخ بالدار البيضاء 
على  العمل  تم   ،18/01/2022 في 
تكوين شركة محددة املسؤولية ذات 

شريك واحد، خصائصها كالتالي: 
إسم الشركة : تتخد الشركة اسم 
 I.M PETROLE إ.م بترول سرفيس. 

 SERVICE
 الصفة القانونية : شركة محددة 

مسؤولية ذات شريك واحد.
الغرض : استغالل محطة الوقود.
بيع الوقود بالتقسيط، الخدمات 
ذات صلة مع منتجات السيارات، بيع 

و توصيل الغاز البيوتان و البروبان.
مر2  شارع   (6  : الشركة  مقر 
الدار   2 الطابق   3 شقة  سلطان 

البيضاء، املغرب.
ابتداء  سنة،   99  : الشركة  مدة 
من تاريخ تسجيل الشركة في السجل 

التجاري.

القاسم  ابو  السيد   : االسهم 

بمجموع  الشركة  في  ساهم  حميد، 

مائة ألف درهم .

رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 

مقسم  درهم   222  222 في  الشركة 

إلى 2222 حصة، 222 درهم للحصة 

الواحدة .

ابو  السيد  يعتبر   : التسيير 

القاسم حميد قاريا للشركة ملدة غير 

محدودة.

فاتح  من  للشركة:  املالية  السنة 

يناير إلى 32 ديسمبر من كل سنة

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

لالستثمار  الجهوي  باملركز  القانوني 

بالدار البيضاء بتاريخ 6) يناير ))2) 

تحت رقم 852384943.
 عن املستخلص و البيانات املديرية

462 P

RUBY’S HOUSE
SARL

تأسيس شركة
مؤرخ  عرفـي  عقد  بمقت�سى   
القانون  إيداع  تم  في07/01/2022، 

املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدودة و ذات املميزات التالية:

 RUBY’S HOUSE«  : التسمية 

SARL

الهدف : إ راء عال ات التجميل.  

بالو ه  والعناية  واألظافر  املكياج 

والجسم.

السكن  تجزئة   : اال تماعي  املقر 

 22 الشقة   3 الطابق   4 رقم  االنيق 

الدار البيضاء.

من تاريخ  99 سنة ابتداء   : املدة  

تأسيسها النهائي.

الرأسمال   : اال تماعي  الرأسمال 

اال تماعي محدد في 222.222 .درهم 

ا تماعية  حصة   2222 إلى  مقسم 

من فئة 222.درهم للواحدة، مكتتبة 

و محررة بالكامل. 

الشركاء : اآلنسة نعيم إيمان  342 

حصة ا تماعية.
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 342  : إحسان  كسو2  اآلنسة 
حصة ا تماعية.

 3(2  : إيمان  كسو2  اآلنسة   
حصة ا تماعية

السنة اال تماعية : تبتدئ السنة 
اال تماعية من فاتح يناير وتنتهي في 

32 ديسمبر.
من  الشركة  تسيير  تم   : التسيير 
إيمان و اآلنسة  طرف اآلنسة نعوم 
كسو2 إحسان وبالتالي فإن الشركة 
من  لكل  بالتوقيع  ملزمة  ستكون 

املسيرتين
بالسجل  القانوني  اإليداع  تم   II
بتاريخ  البيضاء،  بالدار  التجاري 

27/01/2022، تحت رقم9989)5.
ملخص قصد النشر

463 P

O & B MULTISERVICES
SARL

تأسيس شركة
 Siège social : 276 BD IBN
 TACHEFINE 3EME ETAGE

CASABLANCA MAROC
في  مؤرخ  عرفـي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إيداع  تم   ،2022/02/01
املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�سي 
 17/02/2022 بتاريخ   املحدودة 

و ذات املميزات التالية :
التسمية :

O & B MULTISERVICES SARL 
الشركاء :  السيد ة : مريم او يل 

السيد : يحي بابي
الهدف : الغرض من الشركة، هو 

ممارسة األنشطة التالية : 
تا ر أو وسيط استيراد وتصدير 

 تا ر
إنشاءات  أو  أعمال  مقاول 

مختلفة.
املعامالت  أعم،  ميع  وبشكل 
أو  املالية  أو  الصناعية  أو  التجارية 
تكون  قد  التي  العقارية  أو  املنقولة 
مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر 
باألشياء املذكورة أعاله أو ذات الصلة 
والتي من شأنها تعزيز تنمية الشركة.

شارع ابن   (76  : املقر اال تماعي 
تاشفين الطابق 3 الدار البيضاء 

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 
تأسيسها النهائي.

الرأسمال   : اال تماعي  الرأسمال 
اال تماعي محدد في 52.222 .

السنة اال تماعية : تبتدئ السنة 
اال تماعية من فاتح يناير وتنتهي في 

32 ديسمبر.
تم تعيين السيدة مريم   : التسيير 
او يل الحاملة للبطاقة الوطنية رقم 

BE854256مسيرة للشركة.
بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 
التجاري لدى املحكمة التجارية بالدار 
 ،17/02/2022 بتاريخ  البيضاء، 

تحت رقم967)53 .
ملخص قصد النشر

464 P

JUICY CAFE
تأسيس شركة

مؤرخ  عرفـي  عقد  بمقت�سى   
القانون  إيداع  تم  في09/07/2021، 
املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدودة و ذات املميزات التالية :
JUICY CAFE : التسمية

الهدف : مقهى
 AVENUE،  42  : املقر اال تماعي 

ZERKTOUNI 7 ETG 7 APPT 37
تاريخ  من  ابتداء  سنة   99 املدة: 

تأسيسها النهائي.
الرأسمال   : اال تماعي  الرأسمال 
222.222.درهم  اال تماعي محدد في 
ا تماعية  حصة   2222 إلى  مقسم 
من فئة 222 درهم للواحدة، مكتتبة 

و محررة بالكامل و موزعة لفائدة :  
املجموع  : 222.222.

السنة اال تماعية : تبتدئ السنة 
اال تماعية من فاتح يناير وتنتهي في 

32ديسمبر.
 MAATI التسيير : تم تعيين السيد

.BENAOUM
بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 
التجاري لدى املحكمة التجارية بالدار 
 ،.09/08/2021 بتاريخ  البيضاء، 

تحت رقم792392.
ملخص قصد النشر

465 P

 UNION MAROC EMIRATS

 POUR LE TOURISME
شركة ذات مسؤولية محدودة

برأ2 مال 8333222.22) درهم

مكت8 مسجل : 84) شارع 

الزرقطوني حي صوميد

RC 52253

ا تماع  محضر  على  وبناء 

بتاريخ  االستثنائي  العام  الجمع 

30/12/2021 تقرر :

 FONCIERE املوافقة على شركة 

KMR و السيد محمد قباج كشريكين 

 دد. Foncière KMR )2833 سهم 

محمد  درهم    (8.33(.222.22 أي 

قباج 2 سهم أو 2222 درهم.

املجيد  عبد  السيد  استقالة 

التزالوي من منصبه كمدير للشركة ؛

السيد محمد قباج مديرا  تعيين 

 ديدا للشركة.

نقل املكت8 املسجل ؛

تعديل املواد 4 و 6 و 7 من النظام 

األسا�سي ؛

مرا عة النظام األسا�سي.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

بتاريخ  البيضاء  بالدار   التجارية 

 7 فبراير ))2)  تحت رقم 822672.

466 P

   LE PETIT CROISSANT شركة

نجار تور
 ش م م

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

رأ2 مالهــا 222.222 درهــم

املقر اال تمــاعي : تجزئة 58) 

حي الوفاق اكادير

بمقت�سى العقد العرفي املؤرخ  تـم 

وضـع قانون تأسيس شركة محدودة 

املسؤولية التاليــة :

االســـم :  نجار تور ش م م.

املوضـوع : مخبزة وحلويات.  

ابتداء  سنــة   99  : الشركـــــــة  مـــدة 

من تقييدها في السجل التجاري.  

 222.222  : رأ2 مال الشركـة      

حصة من   2222 درهــم مقسمة الى 

مسجلة  للواحدة  درهم   222 فئة 

كالتالي :

السيد ايت المين ابراهيم : 2222 

حصة.

الشركــة  تسيــر   : الشركــة  تسييـــر 

مـن طرف السيد ايت المين ابراهيم. 

بكـتـابة  القانوني  اإليداع  تــم 

بأكادير  التجارية  باملحكمــة  الضبط 

تحت    11/08/2021 بتاريخ  
رقـم 226228.

بمثابة مقتطف و بيــان

467 P

AGAGON شركة
إعالن عن تأسيس

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى   

القوانين  وضع  تم   ،03/02/2022

األساسية لشركة محدودة املسؤولية 

املميزات  ذات  وحيد  شريك  ذات 

التالية :

.AGAGON : التسمية

الشكل القانوني : شركة محدودة 

املسؤولية ذات شريك وحيد. 

عمال متنوعة أو أعمال   : الهدف 

البناء / طرق والصرف الصحي / تا ر
شارع   36 رقم   : اال تماعي  املقر 

الجهادية  الدشيرة  الربيع  حي   762

انزكان.  

في  حدد   : اال تماعي  الرأسمال 

 2222 إلى  مقسم  درهم   222.222

املمثلة  درهم   222 فئة  من  حصة 

السيد  ملكية  في  الواحدة  للحصة 

التويجرات أبوبكر.  

: عين التويجرات ابوبكر    التسيير 

مسير للشركة ملدة غير محددة.

املدة : 99 سنة.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  وقد 

االبتدائية  باملحكمة  الضبط  كتابة 

تحت   15/02/2022 بتاريخ  بإنزكان 
رقم 322.

املسير 

468 P
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 STE SKILL BUSINESS

SARL AU

رأسمالها : 222.222درهم 

إعالن بتأسيس شركة

وبمو 8   (2(( يناير   (4 بتاريخ 

ذات  شركة  تأسست  عرفي  عقد 

إسم   تحت  املحدودة  املسؤولية 

 STE»SKILL BUSINESS « SARL

.AU

هدفها : بيع لوازم وأثاث ومعدات 

املكت8، مكتبة ووراقة ؛

التجارة ؛

أشغال متنوعة و أشغال البناء.

تجاري  محل   : التجاري  العنوان 

ميمون  شارع  أ  بلوك   (63 رقم 

الرموكي حي الحرش  - أيت ملول.

درهم موزعة   222.222 رأسمالها 

إلى 2222 حصة قيمة كل حصة 222 

درهم، موزعة كما يلي :

 : الدوش  اللطيف  السيد عبد    

2222حصة.

تم تعيين السيد   : تسيير الشركة 

عبد اللطيف الدوش مسيرا للشركة 

كامل  تخويله  مع  محدودة  غير  ملدة 

الصالحيات حس8 القانون األسا�سي 

للشركة.

املدة : 99 سنة من تاريخ تأسيسها.

بمكت8  تم   : القانوني  اإليداع 

االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

بتاريخ   322 رقم  تحت  بإنزكان 

.15/02/2022

 SKILL BUSINESS  سجلت شركة

التجاري  بالسجل   SARL AU

بتاريخ   (5452 رقم  تحت  بإنزكان 

.15/02/2022

469 P

 MAJORDOME شركة
DIGITAL

شركة ذات مسؤولية محدودة 
بشريك واحد

رأسمالها : 22.222 درهم
مقرها اال تماعي : دوار فوق  رف 

التمسية ايت ملول
املسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم  بانزكان،   (2(2 ماي   (9 بتاريخ 
املواصفات  ذات  شركة  تأسيس 

التالية :
 MAJORDOME  : التسمية 
املسؤولية  ذات  شركة   ،DIGITAL

املحدودة بشريك واحد.
البرمجة،   : اال تماعي  الهدف 

تكنولو يا املعلوميات ؛
استيراد وتصدير ؛

االتصاالت،  في  املشورة  تقديم 
املعلومات والوساطة العقارية.

املقر اال تماعي : دوار فوق  رف 
التمسية ايت ملول.
املدة : 99 سنة.

الرأسمال اال تماعي : يتكون من 
22.222 درهم مقسم إلى 222  صة 
لفائدة  للسهم  درهم   222 بقيمة 

السيد غولي املكي.
تسيير الشركة : تم تعيين السيد 
غير  ملدة  للشركة  مسير  املكي  غولي 

محدودة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
القانوني باملحكمة االبتدائية بانزكان 
رقم  تحت   (2(2 يونيو   25 بتاريخ 

.2366
سجل تجاري رقم 9)36).

للخالصة والبيان

470 P

STE TARGA BIO SNH
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

في  املؤرخ  للعقد  طبقا 
شركة  تأسيس  تم   ،03/02/2022
شريك  ذات  املسؤولية   محدودة 

واحد بالخصائص التالية :  

 STE TARGA BIO SNH   : االسم 

.AU

    ACTIVITE PRINCIPALE  : الهدف

 HUILLES ALIMENTAIRE EN

 DETAIL  (MARCHAND D’( EN

      .DETAIL

 AUTRE ACTIVITE :                 

 ALIMENTATION GENERALE

 (TENANT UN MAGASIN D’(

.NEGOCIANT
 222.222 املجموعة :  رأسمال 

درهم.  

MOHAMED ES-     : التسيير   

.SENHAJI

 HAY EL HAJ  : اال تماعي  املقر 

.TAIB LQLIAA AIT MELLOUL

املدة :  99 سنة.

للمجموعة  القانوني  اإليداع  تم 

باملحكمة  التجاري  بالسجل 

 (54 رقم  تحت  بانزكان  االبتدائية 

بتاريخ 2022/02/09.

471 P

TAMAROUT FOODS
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة بشريك وحيد 

2.ت : 8442 تارودانت

بمقت�سى العقد العرفي املؤرخ في 

18/01/2022 بأوالد تايمة،  تأسست 

محدودة   مسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد مميزاتها كما يلي : 

 TAMAROUT  : التسمية 

.FOODS

الهدف : شراء وبيع وتوزيع وتمثيل 

التجارة  الغذائية،  املنتجات   ميع 

تا ر سلع منزلية،  بمعناها الواسع، 

للبضائع،  ودولي  محلي  بري  نقل 

وتصدير،  استيراد  متنوعة،  أعمال 

املضاربة.
الرازي  زنقة    : املقر اال تماعي 

حي رابحة أوالد تايمة.
 222.222  : رأسمال الشركة 

درهــم.

تاريخ  من  ابتداء  سنة   99 املدة: 

التسجيل بالسجل التجاري.

الشريك  الشركة،  يسير  التسيير: 

موالي  تمزرت  السيد ايت  الوحيد، 

محمد، ملدة غير محدودة. 

رأسمال  وزع   : الحصص  توزيع 

فئة  من  حصة   2222 على  الشركة 

لفائدة  بكاملها  محررة  222درهم 

السيد ايت تمزرت موالي محمد.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

 08/02/2022 بتاريخ  بتارودانت 

تحت رقم 92.
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 YUKSEL SEEDS MAROC
تأسيس شركة

ديسمبر   7 طبقا للعقد املؤرخ في 

األسا�سي  القانون  وضع  تم   ،(2(2

لشركة ذات مسؤولية محدودة على 

النحو التالي :

 YUKSEL SEEDS  : اسم الشركة 

.MAROC

أنواع  بيع وشراء  ميع   : الهدف 

البدور واالستيراد والتصدير.
شقة   22 رقم   : املقر اال تماعي    

البحارة  تمديد  حي  الويام  تجزئة   (

اكادير.

املدة :  99 سنة.

درهم   95.222   : الرأسمال 

 222 حصة مقابل   952 مقسمة إلى 

درهم للحصة.

 Rafael السيد   : التسيير 

 YUKSEL والسيد   ULPIANO

.MEHMET

والباقي  للذخيرة   5%  : األرباح 

حس8 قرار الشركاء.

تبتدئ من فاتح يناير إلى   : السنة 

غاية 32 ديسمبر.

التجارية  باملحكمة  اإليداع  تم   

تحت   15/02/2022 بتاريخ  بأكادير 
رقم  228566.

473 P
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  YAYA HOLDING شركة
ش.م.م 

تأ سيس شركة
 تبعا  للعقد العرفي املؤرخ بأكادير 

تأسيس  تقرر   ،04/01/2022 في 

شركة ذات املميزات التالية :

 YAYA اال تماعية :  التسمية 

شركة ذات املسؤولية   ،HOLDING

املحدودة.

الحراسة   : اال تماعي  الهدف 

العمومية  لألماكن  الخاص  واألمن 

والخاصة.

التجارة بمختلف أنواعها.

العمليات  عامة  ميع  وبصفة 

أو  مباشر  بشكل  املرتبطة  التجارية 

غير مباشر باألهداف املذكورة أعاله.

املسيرة  حي  اال تماعي :  املقر 

رقم 297 الدراركة  أكادير.

  222.222 اال تماعي :  الرأسمال 

حصة من   2222 إلى  درهم مقسمة 

الواحدة  للحصة  درهم   222 فئة 

موزعة كالتالي :

 334  : البيهي  لكتيف  السيد 

حصة ؛

 : محمد  الوانزاري  السيد 

333حصة ؛

 333  : محمد  املحفوظ  السيد 

حصة.

لكتيف  السادة  عين  التسيير : 

لكتيف  او  محمد  والونزاري  البيهي 

كمسيرين  البيهي واملحفوظ محمد  

مشتركين  للشركة ملدة غير محدودة.

تاريخ  من  ابتداء  سنة   99 املدة : 

التسجيل في السجل التجاري.

من  تبتدئ   : اال تماعية  السنة 

32 ديسمبر من  فاتح يناير و تنتهي في 

كل سنة.

تم اإليداع القانوني لدى مصلحة 

التجارية  باملحكمة  الضبط  كتابة 

تحت    31/01/2022 بتاريخ  بأكادير 

رقم  2)2283.
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FIDUCIAIRE BIOU COMPTA FISC

 réation de société – Comptabilité –

 Fiscalité – Conseil Juridique –Etude de

  projet –Gestion financière

Avenue Hassan II Les chalets Imm.

 OUCHBANI 2éme Etage En face de la

 mosquée ALIMAM ALJAZOULI BIOUGRA

CHTOUKA AIT BAHA

 PATENTE : 48 815038 – IF : 40224158

 - R.C : 34 262  INZEGANE  -   GSM : 06

2326(722

 WALON TRANS
إعالن عن تأسيس

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

1/02/2022 بجماعة بيوكرى، حررت 

قوانين شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات شريك وحيد خصائصها كالتالي :                                                                             

االسـم : والون ترنس. 

املستخذمين  نقل   : األهداف 

لحساب الغير.
حي   35 رقم   : اال تماعي  املقر 

املسجد حي الشالي بيوكرى اشتوكة  

ايت باها.

  222.222  : اال تماعي  الرأسمال 

مصطفى  للسيد  مملوك  درهم 

موعين.         

السيد  تكليف  تم   : التسيير 

وحيد   كمسير  موعين  مصطفى 

للشركة ملدة غير محدودة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

بانزكان  االبتدائية  املحكمة  لدى 

تحت   08/02/2022 بتاريخ 
رقم 250/2022.
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VIVA BIO شركة
SARL A/U

إعالن عن تأسيس شركة

في  مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

تأسيس  تم   ،(2(( يناير   25

ش٠م٠م.

VIVA BIO  SARL A/U :التسمية

شركة ذات املسؤولية   : الشكل  

املحدودة.

املو ود في   92 املتجر رقم   : املقر 

الشارع رقم 562 إنزكان التارست.

الغرض : بيع املنتجات الصحية.
املدة : 99 سنة.

الرأسمال : حدد في مبلغ 222.222 
درهم.

املسير : محمد دكيك.
القانوني  اإليداع  تم  وقد 
بتاريخ  بإنزكان  االبتدائية  باملحكمة 

26/01/0222 تحت رقم 268.
476 P

 STE UNITED SAFETY
SARL AU

تـأسـيـس شــركة
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  وضع  تم   (2(( يناير   (7
التاسي�سي لشركة محدودة املسؤولية 

بشريك تحمل الخصائص التالية :
 STE UNITED  : الـتـسـميـــــــــــــــة 

  .SAFETY  SARL AU
املسؤولية  ذات  شركة   : الشكل 

املحدودة ذات الشريك الوحيد.
األشخاص  نقل   : الـمـوضـــــوع 

لفائدة الغير.
 286 رقم   : اال ـتـماعــي  الـمـقر 
زنقة  الجوهري  تجزئة  الكر�سي  حي 

الخورزمي اوالد تايمة .
مــــــدة الشركــــــة : 99 سنة. 

 222.222  : الشركـــة  رأسمـــال 
درهم.

الكود فهد   : السيد   : الـتسـيـيــــــــــــــــــر 
 . JC 35762( رقم البطاقة الوطنية

فاتح  من   : اال تمـاعيـة  السنة 
يناير إلى2 3 ديسمبر .

لدى  القانوني  التسجيل  تم  لقد 
في  بتارودانت  االبتدائية  املحكمة 
 8447 رقم  تحت  التجاري  السجل 

بتاريخ 8 فبراير ))2).
477 P

STE TRANSROP
SARL AU 

تـأسـيـس شــركة
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  وضع  تم   (2(( فبراير   4
التاسي�سي لشركة محدودة املسؤولية 

بشريك تحمل الخصائص التالية :

   STE TRANSROP  : الـتـسـميـــــــــــــــة 

 .SARL AU

املسؤولية  ذات  شركة   : الشكل 

املحدودة ذات الشريك الوحيد.

نقل البضائع لفائدة   : الـمـوضـــــوع 

الغير / نقل األشخاص لفائدة الغير.

الـمـقر اال ـتـماعــي : تجزئة نور حي 

الكلية الجديدة اوالد تايمة تارودانت.

مــــــدة الشركــــــة : 99 سنة. 

رأسمـــال الشركـــة : 222.222درهم.

الـتسـيـيــــــــــــــــــر: السيد : بنبلة لحسن 

 . JA2(55(2 رقم البطاقة الوطنية

فاتح  من   : اال تمـاعيـة  السنة 

يناير إلى2 3 ديسمبر.

لدى  القانوني  التسجيل  تم  لقد 

في  بتارودانت  االبتدائية  املحكمة 

 8457 رقم  تحت  التجاري  السجل 

بتاريخ 24 فبراير ))2).

478 P

Sté TRANS SUD SOUSS

Sarl

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمو 8 

القانون  وضع  تم   21/01/2022

تحمل  والتي  للشركة  االسا�سي 

الخصائص التالية :

 STE TRANS SUD اسمها 

: SOUSS SARL

نقل املستخدمين لفائدة   : هدفها 

الغير.

السو�سي  املختار  شارع   : مقرها 

دوار اعليوة التمسية ايت ملول.

رأسمالها : 42.222 درهم

التسيير : السيد محمد بكرور.

لقد تم االيداع القانوني باملحكمة 

 14/02/2022 في  بانزكان  االبتدائية 

تحت رقم 327.

479 P



3667 الجريدة الرسميةعدد 5725 - 8) ر 8 2443 )) مار2 ))2)) 

 RIO ORO WATER

SOLUTIONS

 RC : 20425

OUED EDDAHAB DAKHLA 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

بوادي  ثم  عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة  تأسيس  تم  الداخلة  الذه8 

بتاريخ  محدودة  مسؤولية  ذات 

2022/01/13 مواصفاتها كالتالي :

 RIO ORO WATER  : التسمية 

.SOLUTIONS

معدات  بيع   : اال تماعي  الهدف 

املياه.

التفويض.

أشغال متنوعة. 

االستيراد والتصدير 

: زنقة تافوردارت  املقر اال تماعي 

رقم 345 حي موالي رشيد الداخلة.

املدة : 99 سنة.

 222.222  : اال تماعي  الرأسمال 

حصة   2222 إلى  مقسمة  درهم 

درهم للسهم   222 ا تماعية بقيمة 

مقسمة كالتالي :

 522  : بوكجدي  محمد   : السيد 

حصة

 522  : فونادي  ابراهيم  السيد 

حصة. 

السيد محمد بوكجدي   : التسيير 

كمسير للشركة. 

من  تبتدئ   : اال تماعية  السنة 

فاتح يناير إلى 32 ديسمبر.

الفصل  مقسمة حس8   : األرباح 

8) من قانون الشركة.  

إيداعه  تم   : القانوني  اإليداع 

الذه8  وادي  االبتدائية  باملحكمة 

يوم   30/2022 رقم  تحت  الداخلة 

13/01/2022
 للخالصة والبيان
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FIDUCIAIRE ESCOMPTE SARL

 IMM MESROUR AV HASSAN II 4

BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA

STE RIGO TRANS شركة
SARL AU ش. م. م

تأسيس شركة م م
 : في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة  تأسيس  تم   09/02/2022

محدودة املسؤولية تحمل الخصائص 

التالية : 

اسم  الشركة  تحمل   : التسمية 

 STE RIGO TRANS SARL AU شركة

تحدد رأسمال   : رأسمال الشركة 

مقسم  درهم   222.222 في  الشركة 

درهم   222 بقيمة  حصة   2222 إلى 

لكل حصة مملوكة ل عمر اشنيكر 

)N28938 : 2222 حصة.

املقر  تحدد   : اال تماعي  املقر 

:حي  العنوان  في  للشركة  اال تماعي 

تودلي أيت اعميرة اشتوكة أيت باها.

الهدف اال تماعي : تعمل الشركة 

في مجال نقل األشخاص

الشركة  تسيير  تحدد   : التسيير 

اشنيكر  عمر  السيد  طرف  من 

N28938(

تم ايداع امللف القانوني للشركة 

لدى املحكمةاالبتدائية النزكان تحت 

94) بتاريخ 24 فبراير ))2).
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STE RHÉSUS TRANS
 SARL

رأسمالها 222.222 درهم

RC : 40223

تم بالعيون بتاريخ 4) يناير ))2) 

إنشاء شركة بالخصائص التالية :

 RHÉSUS شركة   : التسمية 

TRANS ش.م.م.

نقل البضائع لحساب   : النشاط 

االستيراد  عام.  بشكل  النقل  الغير. 

النقل  العامة.  والتجارة  والتصدير 

 ، الصيد  صناعة  والدولي.  املحلي 

شراء ، استيراد ، تصدير ، بيع.....

النهضة  حي   : اال تماعي  املقر 
2 املر�سى  36 شقة  زنقة مراكش رقم 

العيون.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التأسيس .
درهم   222.222  : املال  رأ2 

مقسمة  حصة   2222 على  مقسمة 

كالتالي:

ادريس رفيق 2222 حصة

مسير  رفيق  ادريس  التسيير: 

للشركة ملدة غير محدودة

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

بتاريخ  بالعيون  االبتدائية  باملحكمة 

02/08/ ))2) تحت رقم 339/2022

482 P

 PACIFIC MOULES شركة
شركة ذات مسؤولية محدودة 

رأسمالها 222.222 درهم

 الكائن مقرها اال تماعي بمكت8 
رقم 53 الطابق الرابع رواق املامونية 

 FH522 شارع حسن بوعماني

حي الداخلة ، مدينة أكادير

تــــــــــــــــــــأســــــــــــــيـــــــــــــــس
في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

السيد  قرر   ،(2(( فبراير   24

اوتشضمي هشام والسيد اشكار ربيع 

ادالفقيه حسناء،تأسيس  السيدة  و 

 PACIFIC« املسماة  الشركة 

مسؤولية  ذات  شركة   »MOULES

األسا�سي  قانونها  ووضع  محدودة 

باملواصفات التالية : 

 PACIFIC MOULES  : التسمية 

شركة ذات مسؤولية محدودة

الغرض اال تماعي :  تربية األحياء 

املائية

 تربية وتسويق بلح البحر

بيع  تسويق،  تغليف،  إنتاج، 

وتصدير منتجات تربية األحياء املائية

 53 بمكت8 رقم   : املقر اال تماعي 

شارع  املامونية  رواق  الرابع  الطابق 

حسن بوعمانيFH522 حي الداخلة ، 

مدينة أكادير.

املدة اال تماعية : 99 سنة ابتداء 
من تاريخ تسجيل الشركة في السجل 

التجاري.
يتكون من   : الرأسمال اال تماعي 
درهم  ألف  مائة  درهم)   222.222(
 2.222) حصة  ألف  إلى  مقسمة 
للحصة  درهم   222 بقيمة  حصة) 
الواحدة تم االكتتاب بشأنها لفائدة 
بنسبة  هشام  اوتشضمي  السيد 
ربيع  اشكار  السيد  و  حصة   (342(
السيدة  و  حصة   (332) بنسبة 
 (332) بنسبة  حسناء  ادالفقيه 

حصة.
الشركة  ستسير   : الشركة  تسيير 
من طرف السيد اوتشضمي هشام و 
السيد اشكار ربيع و السيدة ادالفقيه 
حسناء وذلك ملدة غير محدودة ، ومن 
اآلن فصاعًدا، ستلتزم الشركة بشكل 
صحيح بالتوقيع املشترك ملسيرين من 

بينهم .
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بأكادير  التجارية  باملحكمة  الضبط 
تحت   ،15/02/2022 بتاريخ 
التجاري  السجل   228574 رقم 

رقم52523.
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شركة نيوديستريبسيون إي إكبمون
ش.ذ.م.م

 STE NEW DISTRIBUTION 
ET EQUIPEMETS.A.R.L

رقم 82 شارع أحمد املنصورالدهبي 
حي الداخلة أكادير.

األسا�سي  القانون  بمقت�سى 
يناير   (4 واملحضر التأسي�سي بتاريخ 
إي  نيوديستريبسيون  لشركة   (2((
املصادقة  تمت  ش.ذ.م.م  إكبمون 

على ما يلي :
الشركة  تسمية   : التسمية 
إكبمون   إي  نيوديستريبسيون 

ش.ذ.م.م.
املقر  :  عل  الشركة  مقر 
التالي  بالعنوان  للشركة  اال تماعي 
شارع أحمد املنصورالدهبي   82 رقم 

حي الداخلة أكادير.
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تحديد  تم   : الشركة  رأسمال 
درهم   222.222 رأسمال الشركة في 
 222 حصة    (2222) إلى  مقسمة 

درهم للحصة وموزعة كاآلتي :
حصة   752 رضا  رشيد   : السيد 

DHS 75 222 درهم.
52) حصة  ادعمارأحمد   : السيد 

DHS (5 222 درهم.
أهداف الشركة : بيع شراء توابع، 
قطاع الغيار و مستلزمات السيارات.

أدوات و تجهيزات املكت8.
في  التفاوض  تصدير،  و  إستيراد 

 ميع املنتجات والخدمات.
أحمد  ادعمار  السيد   : التسير 
إي  نيوديستريبسيون  لشركة  مسير 

إكبمون  ش.ذ.م.م ملدة غير محدودة
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

.24/01/2022
اإليداع القانوني : لقد ثم اإليداع 
لدى املحكمة التجارية باكادير بتاريخ 
 228565 رقم  تحت   15/02/2022
والسجل التجاري تحت رقم 52497. 
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 NBM PROJECT
شركة محدودة املسؤولية من شريك 

واحد
التأسيس

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمو 8 
تم انجاز   ، باكادير   (2(( يناير   29
محدودة  لشركة  األسا�سي  القانون 

املسؤولية ذات الخاصيات التالية :
التسمية : تأخذ الشركة التسمية 

التالية : NBM PROJECT ش.م.م 
تأ ير  بناء،  أعمال   :  الغرض 

و تسيير العقارات 
 54 رقم  عمارة   : اال تماعي  املقر 
 GH 9 إقامة السعادة   2( شقة رقم 

الحي املحمدي اكادير 
في الشركة  مدة  حددت   :  املدة 
تأسيسها  يوم  من  ابتداء  سنة   99  
قبل  الحل  حالة  باستثناء  النهائي 
األوان حدد رأ2 مال الشركة في مبلغ 
(مائة ألف درهم)  درهم   222.222  :
مقسم إلى 2222 حصة من فئة 222 
درهم محررة بكاملها عند االكتتاب 

وموزعة كما يلي:

حمزة:  بناني  الناصيري  السيد 

522 حصة من فئة 222 درهم 

 السيد مور ان محمد أمين: 522 

حصة من فئة 222 درهم

الناصيري  السيد  عين  التسيير: 

بناني محمد مسيرا ملدة غير محدودة . 

االيداع  تم   : القانوني  االيداع 

بأكادير  التجارية  باملحكمة  القانوني 

رقم  تحت   (2(( فبراير   29 يوم 

.228492
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 NASOTRAV

 S.A.R.L 

تأسيس شرکة 
تأسيس  تم  عرفي  عقد  بمو 8 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

ومميزاتها كالتالي :

.NASOTRAV  S.A.R.L : التسمية

: منعش عقاري، األشغال  الهدف 

املختلفة والبناء.

املقر اال تماعي : رقم 67، املسيرة 

الدراركة أكادير.

درهم   222.222  : الرأسمال   

مقسمة إلى 222 حصة من فئة 222 

درهم للحصة الواحدة. 

: تسير الشركة حاليا من  التسيير 

الحسين  مو�سى  بن  السيدان  طرف 

غير  ملدة  الرحيم  عبد  والنهيري 

محددة.

من  تبتدئ   : اال تماعية  السنة 

32 ديسمبر من  فاتح يناير و تنتهى في 

كل سنة.

99 سنة من تاريخ تقيدها   : املدة 

بالسجل التجاري. 

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

التجارية  باملحكمة  القانوني 

 . بتاريخ   228522 رقم  بأكاديرتحت 

.2022/02/10
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شركة SUD IMPERIAL ش.م.م 
رأسمالها 222.222 درهم

املقر اال تماعي : دوار بن الشيخ، 

التمسية ايت ملول

ICE 002963167000091

RC N°(5427 

تأسيس الشركة ذات مسؤولية 
محدودة

بمقت�سى عقد عرفي   : التأسيس 

تم   01/02/2022 في  بأكادير  مؤرخ 

ذات  الشركة  تأسيس  نظام  خلق 

املميزات التالية :

مسؤولية  ذات  شركة   : الشكل 

محدودة 

SUD IMPERIAL التسمية : شركة

الهدف : تهدف الشركة إلى :

و  الكهرباء  و  السباكة  أعمال 

التكييف.

الطاقة الكهربائية و الريحية.

بن  دوار   : اال تماعي  املقر 

الشيخ،التمسية، أيت ملول

مدة  حددت   : اال تماعية  املدة 

الشركة في 99 سنة

الليحي  السيد  تعيين   : التسيير 

التعريف  لبطاقة  الحامل  توفيق 

مسير   JB(8299( عدد  الوطنية 

الشركة ملدة غير محدودة.

ستلتزم الشركة بتوقيع   : التوقيع 

السيد الليحي توفيق فقط. 

رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 

مجزأة  درهم   222.222 في  الشركة 

على 2222 حصة من فئة 222 درهم 

الشكل  على  موزعة  الواحد  للسهم 

التالي:

  : الغني  عبد  هور  أيت   : السيد 

522 : حصة، أي : 52.222 درهم 

 :522  : توفيق  الليحي   : السيد 

حصة، أي: 52.222 درهم 

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني باملحكمة اإلبتدائية بانزكان 

بتاريخ 11/02/2022 تحت رقم 75).
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SMCF COMPANY
SARL A.U

تأسيس شركة
 متجر رقم C8 حي الفرح 8 أكادير

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

04/01/2022 تم تأسيس ش٠م٠م

 SMCF COMPANY  : التسمية 

SARL A.U

محدودة  شركة   : الشكل 

املسؤولية.

 8 حي الفرح   C8 متجر رقم  املقر: 

أكادير.

الغرض : بيع مواد البناء وأشغال 

البناء

الرأسمال : حدد في مبلغ 222.222 

مئة ألف درهم أي 2222 حصة.

بيدون  يوسف  السيد  املسير 

درهم   222.22 أي  درهم   222.222

للحصة.

املسير السيد يوسف بيدون

االمضاء السيد يوسف بيدون

وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة 

التجارية أكادير بتاريخ 04/02/2022 

تحت رقم 228425.
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LURZUT
SARL A.U 

تأسيس شركة 
عرفي  عقد  ملقتضيات  طبقا 

بأكادير،   (2(( يناير   32 في  مؤرخ 

مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

ذات  وحيد  شريك  من  محدودة 

املواصفات التالية :

 LURZUT « SARL A.U : التسمية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة من شريك وحيد

املوضوع : اإلنعاش العقاري.

مدة الصالحية : 99 سنة.

الطابق   53 رقم   : املقر اال تماعي 

الرابع صاالت املأمونية شارع حسن 

بنعماني 522 حي الداخلة أكادير.



3669 الجريدة الرسميةعدد 5725 - 8) ر 8 2443 )) مار2 ))2)) 

في  حدد   : اال تماعي  املال  رأ2 

 222 على  موزع  درهم   222.222

للحصة  درهم   222 فئة  من  حصة 

لفائدة : السيد دافيد هازوت.

دافيد  السيد  عين   : التسيير 

هازوت مسير وحيد للشركة ملدة غير 

محددة.

من  تبتدئ   : اال تماعية  السنة 

كل  من  ديسمبر   32 الى  يناير  فاتح 

سنة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة التجارية بأكادير، 

تحت الرقم   (2(( فبراير   22 بتاريخ 

 .22852(
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شركة ليكميد 
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد 
رأسمالها 222.222 درهم 

املقر اال تماعي : رقم 395/32 حي 

ايراك بواركان اكادير 

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بأكادير  املسجل   24/01/2022

تأسيس  تم   ،28/01/2022 بتاريخ 

شركة باملواصفات التالية : 

التسمية : شركة ليكميد 

تجارة املواد   : الغرض اال تماعي 

/  مع  صيدلية  والشبه  الصيدلية 

ومعالجة النفايات الطبية 
املقر اال تماعي : رقم 31/395 حي 

ايراك بواركان اكادير

املدة : 99 سنة 
رأسمال الشركة : 222.222 درهم 

حصة ا تماعية   2222 مقسمة إلى 

من فئة 222.22 درهم للواحدة.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

32 ديسمبر من كل سنة 

التسيير : الشركة مسيرة من طرف 
السيدة  يهان لكنيزي  

باملحكمة   : القانوني  اإليداع 

 228479 التجارية بأكادير تحت رقم 

بتاريخ 09/02/2022 .
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ونستِركسيون
ُ
ِجِب ك

تـأسـيـس شــركة
بتأريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  وضع  تم  يناير))2)   (4

التاسي�سي لشركة محدودة املسؤولية 

تحمل الخصائص التالية:

 8ِ ِ شركة   : الـتـسـميـــــــــــــــة 

ونستِركسيون.
ُ
ك

املسؤولية  دات  شركة   : الشكل 

املحدودة بمساهم واحد .

الـمـوضـــــوع : بناء وأعمال مختلفة

حاس8 كميات مدقق 

 ،  22 املكت8   : الـمـقر اال ـتـماعــي   
2284 رقم أ27  الطبق األر�سي، زنقة 

حي النور، تراست، إنزكان 

ابتداء  سنة   99  : الشركــــــة  مــــــدة 

من يوم تأسيسها سنة.

 222.222  : الشركـــة  رأسمـــال 

حصة من   2222 درهم مقسم على 

فئة 222 درهم للحصة

السيد   2  : و مساهمتهم  الشركاء 

 امع بومسكة2222 حصة. 

األربـــــــــــــــــــاح : يتم اقتطاع نسبة % 5 

من األرباح لالحتياط القانوني والباقي 

يوزع آو  سواء  حس8 تقرير الشركاء 

ينقل.

من  الشركة  تسير   : الـتسـيـيــــــــــــــــــر 

طرف السيد  امع بومسكة. 

فاتح  من   : اال تمـاعيـة  السنـــة 

يناير إلى 32 ديسمبر.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 

يـوم  بإنزكان  اإلبتدائية  املحكمة 

2022/02/11 تحت رقم 82).
للخالصة البيان
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ميسيل هارڤيست موروكو
تــأسـيـس شـركـة مـحـدودة املـسـؤوليـة 

ذات الـشـريـك الـوحيــد:
بتـاريـخ عـرفي  عقـد   بمـقـتضـى 
القـانـون  وضع   ،(2(( يناير   (4

املحـدودة  للـشـركـة  األسـا�سي 

املسـؤوليـة ذات املـواصفـات التـاليــة :

هارڤيست  ميسيل   : التــــســمــيـــــة 

موروكو.

إنشاء   : اال ــتــمــاعــي  املــوضـــــوع 

االحياء  للتربية  مزرعة  واستغالل 

املائية؛

أنواع  و ميع  املحار  تربية 

الرخويات ؛

حفظ ومعالجة وتحويل وتلفيف 

هذه املنتجات؛

األرا�سي  تأ ير  ميع  أو  شراء 

في  امتياز  ذات  األرا�سي  أو قطع من 

االستزراع  أ ل  من  البحري  املجال 

هدف  نطاق  في  يندرج  الذي  املائي 

الشركة ؛

هذه  وإدارة  واستغالل  تطوير 

األرا�سي واملساحات البحرية املذكورة 

بأي وسيلة مباشرة أو غير مباشرة؛

 شراء، استغالل، بيع أو ترخيص 

أو  اختراع  براءات  أو  عمليات  أي 

عالمات تجارية تندرج في نطاق هدف 

الشركة ؛

الشراء والبيع والتبادل واالستيراد 

التلفيف  و  والتوزيع  والتصدير 

واملناولة  والنقل  والعبور  والتخزين 

والسمسرة  والعمولة  والتمثيل 

والبيع بالجملة وشبه الجملة لجميع 

األنواع  من  ميع  واملواد  املنتجات 

ومن  ميع املصادر التي تقع في نطاق 

هدف الشركة ؛

العمـليـات  كل  عـامـة  بصفـة  و 

مبـاشـرة  غيـر  أو  مبـاشـرة  املتعـلـقة 

الـعـمليـات  بإحدى  أو  ـزئـيـا  كـليـا 

املذكورة أعــاله.

أغروض  دوار   : املــقــراال ـتـمــاعـــــي 

اوفال  ماعة تامري أكادير

الــمــــــدة : 99 ســنـــة ابـتـــداء مـن يـوم 

تـأسـيـسـهــا النـهـائـي.

حــدد   : اال ـتـمـاعـي  الـرأسـمـال 

فـي  للـشــركـة  اال ـتـمـاعـي  الـرأســمـال 

 2.222 إلى  مقـسـم  درهم   222.222

222درهم  حصـة ا تـمـاعـيــة من فئة 

للسيـد  كلـهـا  مـخصصـة  للـواحـدة 

فياللي،  محفوظ  مهدي  محمد 

الـشـريـك الـوحــيــد. 

الـتــســيـيـــر :
 : يـسيــر شـؤونـهـا  الـشـركــة و  يـديــر 
السـيـد محمد مهدي محفوظ فياللي.

تـبـتــدئ مـن   : الـسـنــة اال ـتــمــاعيـة 
فاتح يـنــايــر و تنتـهـي فـي 32 ديسمبر مـن 

كـل ســنـــة.
بمـكتـ8  الـقـانــونــي  اإليداع  تــم 
بأكادير  بـاملـحكـمــة التجارية  الضـبط 
رقــم  تحـت   (2(( فبراير   28 بـتـاريـخ 

. 22846(
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MOHAFID TRANS
 SARL

دوار ادوالحيان  ماعة اثنين أكلو 
تيزنيت 85222 تزنيت املغرب

تأسيس الشركة
بمقت�سى القانون األسا�سي املؤرخ 
بتاريخ  واملسجل   2022/02/03 في 
 2225 عدد  تحت   2022/02/07
 MOHAFID« الشركة  تأسيس  تم 

TRANS« SARL باملميزات التالية :
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.
 MOHAFID«  : الشركة  تسمية 

.TRANS « SARL
والسلعة  األمتعة  نقل   : الغرض 

لحساب الغير بدون مرافقة الزبناء.
دوار   : اال تماعي  املقر  عنوان 
ادوالحيان  ماعة اثنين أكلو تيزنيت 

85222 تيزنيت املغرب.
املدة : 99 سنة.

درهم،   222.222  : الرأسمال 
مقسم كالتالي :

السيد اوبالل محمد : 342 حصة 
بقيمة 222 درهم للحصة.

 السيد شيبي حفيظ : 332 حصة 
بقيمة 222 درهم للحصة.

 332  : هللا  عبد  واسل  السيد   
حصة بقيمة 222 درهم للحصة.

تسير الشركة من طرف  التسيير: 
دوار  عنوانه  محمد  اوبالل  السيد 

الدغيميس اكلو تيزنيت.
تم إيداع امللف القانوني بمكت8 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
تحت   2022/02/11 بتاريخ  بتيزنيت 

عدد 54/2022. 
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STE MIRAI CONSULTING
SARL

تأسيس شركــة ذات مسؤولية 
محدودة

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
شركة  تأسست   (2(( يناير   (6
ذات مسؤولية محدودة باملواصفات 

التالية :
 STE MIRAI  : التسمية 

.CONSULTING
تسيير  في  استشارات   : املوضوع 

الشركات.
 84( مكت8  اال تماعي:  املقر 
عمارة 8 خليج النخيل صونابا أكادير.
املبلغ  حدد   : الشركة  رأسمال 
 2222 درهم مجزأ إلى   222.222 ف 

حصةمن فئة 222 درهم للواحدة. 
إلى  التسيير  أسند   : التسيير 
SARO CINZIA ومساعدتها  السيدة 
ملدة   ARTICO PATRIZIA السيدة 

سنتين. 
تلتزم   : واإلداري  البنكي  التوقيع 
  SARO السيدة  بتوقيع  الشركة 
 ARTICO السيدة  أو   CINZIA

.PATRIZIA
تأسيس  من  سنة   99  : املدة 

الشركة.
وقد تم اإليداع القانوني بمكت8 
بأكادير  التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت   (2(( فبراير   25 بتاريخ 
الشركة  تسجيل  وتم   228556

بالسجل التجاري تحت رقم52483 .
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STE SAMIFISC 
CABINET COMPTABLE ET FISCAL

 SIEGE SOCIAL : IMM ZERKDI ET AMZIL
 APPT N°01 AV AL MOUKAOUAMA

.AGADIR
 TEL : 06.11.82.46.25 / FIX :

25.(8.(3.(8.68
EMAIL : samifisc@gmail.com

STE MEZGANI CAR 
بمقت�سى القانون األسا�سي بتاريخ 
شركة  تأسيس  تم   ،02/02/2022
باملواصفات  املسؤولية  محدودة 

التالية : 

 STE : شركة مزكاني كار  التسمية 

.MEZGANI CAR

بدون  السيارات  كراء   : الهدف 

سائق.

التجاري  املحل   : املقر اال تماعي 

اراك  الرياض  قيسارية   44 رقم 

بواركان اكادير.

99 سنة ا ابتدءا من تاريخ   : املدة 

التأسيس

رأسمالها : 222.222 درهم.

 التسيير : للسيد احمد ايت بركة.

 اإلمضاء : للسيد مزكاني عالي. 

باملحكمة  تم  القانوني  اإليداع 

بتاريخ  ألكادير  التجارية 

10/02/2022 تحت رقم 228527. 

495 P

 METASWEET 
العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

 31/01/2022 في  املؤرخ  التأسي�سي 

لشركة  األسا�سي  القانون  وضع  تم 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد ذات املواصفات التالية :

.» METASWEET « : التسمية

تنظيم وإدارة   : الهدف اال تماعي 

األحداث والعروض والندوات ؛
5)25 رقم  : رقم   املقر اال تماعي 

25 حي السالم أكادير؛

سنة   99  : اال تماعية  املدة 

ابتداء من تاريخ تسجيلها في السجل 

التجاري عدا إذا تم الحل املسبق أو 

التمديد ؛

يتكون من   : الرأسمال اال تماعي 

222.222 درهم ؛

السيد  تعيين   : الشركة  تسيير 

مختاري عثمان كمسير للشركة ملدة 

غير محدودة ؛

السجل  في  التقييد  تم   : التقييد 

بأكادير  التجارية  للمحكمة  التجاري 

عدد  تحت   15/02/2022 بتاريخ 

.228567

496 P

STE GTP TRAVAUX
SARL AU

بمقت�سي عقد عرفي املؤرخ بتاريخ 

تأسيس  تم  بمراكش   23/12/2021

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الخصائص  تحمل  الوحيد  املساهم 

التالية :

 STE GTP TRAVAUX  : التسمية 

 SARL AU

 N DH6 :مكت8  اال تماعي  املقر 
رقم 28) الحي الصناعي سيدي غانم 

طريق اسفي مراكش.
رأ2 املال : 222.222 درهم.

املدة : 99 سنة 

املسير : توفيق الكريمي

البستنة تجارةاألشغال   : النشاط 

املختلفة أو البناء.

لدي  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  بمراكش  التجارية  املحكمة 

03/02/2022 تحت رقم 529)23 .

497 P

STE GREEN TAG SARL
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة 
يناير   (2 في  املؤرخ  للعقد  طبقا 

محدودة  شركة  تأسيس  تم   (2((

املسؤولية بالخصائص التالية :

.GREEN TAG SARL : االسم

الهدف : اقتناء و تسيير املمتلكات 

العقارية.
 222.222  : املجموعة  رأسمال 

درهم.
مأمون  محمد  السيد   : التسيير 

بوهدود و السيد علي بوهدود. 
املقر اال تماعي: عمارة أ، رقم )2، 

برج دالالت,شارع الحسن   ،5 مكت8 

الثاني، اكادير.

املدة : 99 سنة.

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

التجاري باملحكمة التجارية تحت رقم 

5)2285 بتاريخ 22 فبراير ))2). 

498 P

GRANDUSTRIAL
SARL AU

 ش.م.م ش.و

تأسيس
املؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

واملسجل   2022/02/09 في 

تم  بانزكان  بتاريخ09/02/2022 

 GRANDUSTRIAL شركة  تأسيس 

ش.م.م شريك وحيد 

البحرية  الصيانة   : هدفها 

والصناعية.

توريد املعدات واملواد الصناعية
الطابق االول   : العنوان التجاري 
محمد  شارع  امنار  عمارة   22 رقم 

الخامس انزكان.
إلى  موزعة   222.222  : رأسمالها 

 222 كل حصة  قيمة  حصة   2222

 : اآلتي  الشكل  على  اكتتبت  درهم 

السيد عبد الغفور الحمادي : 2222 

حصة.

الغفور  عبد  السيد  تعيين  تم 

غير  ملدة  للشركة  كمسير  الحمادي 

محدودة. 

عبد  السيد  توقيع  اعتماد  تم 

العقود  في  ميع  الحمادي  الغفور 

والوثائق اإلدارية. 

99 سنة  : مدة عمر الشركة  املدة 

من تاريخ تأسيسها النهائي.

اإليضاحي  التجاري  السجل 
رقم5455).

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ  انزكان  التجارية 

فبراير))2) تحت رقم )32. 

499 P

 STE GOOD PLUS
 SARL AU

RC :25401

تـأسـيـس شــركة
بتأريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  وضع  تم   10/01/2022

املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدودة تحمل الخصائص التالية:
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 GOOD PLUS  : الـتـسـميـــــــــــــــة 

.SARL AU

مسؤولية  ذات  شركة   : الشكل 

محدودة ذات شريك وحيد. 

الـمـوضـــــوع : تأسيس شركة 
زنقة   78 رقم   : الـمـقر اال ـتـماعــي 

القا�سي عياض الدشيرة الجهادية

مــــــدة الشركــــــة : 99 سنة. 
رأسمـــال الشركـــة : 222.222

الـتسـيـيــــــــــــــــــر : املسير الوحيد السيد 

حسني عبد هللا

لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 

اإلبتدائية  باملحكمة  الضبط  كتابة 

 22 بتاريخ   (7( رقم  تحت  بإنزكان 
التجاري  سجلها  رقم   (2(( فبراير 

هو:5422).
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FLOORING FLOOR
بتاريخ  املحرر  العقد  على  بناء 

بانزكان  املسجل  و   02/02/2022

تأسيس  تم   02/02/2022 بتاريخ 

شركة باملواصفات التالية :

FLOORING FLOOR : التسمية
 973 رقم   : اال تماعي  العنوان 

املنطقة  الخامس  محمد  شارع 

الصناعية تسيال الدشيرة انزكان.

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.
رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 

مقسم  درهم،   222.222 الشركة في 

درهم   222 بقيمة  حصة   2222 إلى 

للحصة القانونية موزع على الشكل 

التالي : 

السيد عصام بودرا 2222 حصة 

املختلفة األشغال   :  األهداف 

و البناء

عصام  السيد  يعتبر   : التسيير 

غير  ملدة  للشركة  مسير  بودرا 

محدودة.

 التوقيع : الشركة ملزمة بالتوقيع 

الوحيد للسيد عصام بودرا

املدة : 99 سنة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

بانزكان يوم 11/02/2022 تحت رقم 

في  التجاري  بالسجل  واملسجل   (76

نفس اليوم تحت رقم 5429) . 

501 P

FLEXI FREINAGE TRAVAUX

SARL AU

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد

 HAY AL HERAFINE N°113/H

 ZONE INDUSTRIELLE AIT

MELLOUL

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداد  تم   ،18/01/2022

األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية 

باملميزات  الوحيد  الشريك  ذات 

التالية:

التسمية : فليك�سي فريناج ترافو

وإصالح  وبيع  شراء   : الغرض 

الفرامل وفليكسيبل املركبات إصالح 

االستيراد  امليكانيكي  السيارات 

والتصدير.

املقر اال تماعي : حي الحرفين رقم 

223 الحي الصناعي ايت ملول.

حدد   : اال تماعي  الرأسمال 

رأسمال الشركة في عشرة ألف درهم 

] 22.222 درهم[.

كريم  السيد  تعين  تم   : التسيير 

غير  ملدة  للشركة  كمسير  الطليح، 

محدودة.

اإليداع  تم  القانوني:  اإليداع 

القانوني للشركة باملحكمة االبتدائية 

تحت   11/02/2022 بتاريخ  بانزكان 

التجاري  السجل  رقم   (82 رقم 

 .(5427

502 P

FIDUCIAIRE FB AUDIT ET CONSEIL SARL

Télé :05 28 81 66 84

STE  INAZUMA
SARL AU 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة بشريك واحد

في  املؤرخ  للعقد  طبقا 

شركة  تأسيس  تم   31/01/2022

واحد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

بالخصائص التالية : 

 STE  INAZUMA  SARL : االسم

.à AU

الهدف : بيع مواد البناء

 222.222  : املجموعة  رأسمال 

درهم

املسير : محمد العداوي

بمركز  كراج  اال تماعي:  املقر 

تيغمي تيزنيت

املدة : 99 سنة

للمجموعة  القانوني  االيداع  تم 

بالسجل التجاري باملحكمة االبتدائية 

بتاريخ   55/2022 بتيزنيت تحت رقم 

14/02/2022

 503 P

فونتيكونصاي ش.م.م.

 IF: 06 92 89 18; RC: 14 009; TP: 48 15 

23 24

 TEL: 05 28 21 30 08 

 APPT 03 N°60 AV MESSAOUD 

 WAFQAOUI SALAM AGADIR

ESSOR SUD MAROC
ش.م.م

التأسيس
بمو 8 عقد عرفي للجمع العام 

واملسجل  يوم2021/12/28  املنعقد 

05/01/2022تم تحديد  بأكادير يوم 

ذات  لشركة  األسا�سي  القانون 

املواصفات  مسؤولية محدودة ذات 

التالية : 

الهدف : يهدف نشاط الشركة إلى:

ادارة املشاريع في الحقول البحرية 

و املوانئ .

املجاالت  في  ميع  استشارة 

املتعلقة بالعمليات واملشاريع البحرية 

واملوانئ.

والخدمات  التمثيلية  املساعدة 

املقدمة للشاحنين املغاربة و اال ان8 

العاملين باملغرب.

تفاوض  و  وساطة   ، بيع  شراء، 

على مواد ومعدات االنشطة البحرية 

واملوانئ .

للقارب  كاملة  او  ادارة  زئية 

(تقني، السالمة،التجهيز)

االماكن  حل  ميع  و  تنظيف 

الساحل،  (املوانئ،  املائية و البحرية 

البحر) .

تصدير  و  وساطة  شراء،  بيع، 

املنتجات البحرية. 

املقر اال تماعي : مقيم عندويدوم 

 233 رقم  تطوان  عمارة   (5 بلوك 

مكت8 رقم 5 و 6 الطابق الثالث الحي 

املحمدي أكادير.

املدة : 99 سنة 

رأسمال الشركة : 

(ثالثين   32.222.22 في  محدد 

مائة  ثالث  إلى  مقسم  درهم  ألف) 

 (222) مائة  بقيمة  حصة   (322(

 ، بالكامل  مكتت8   ، للحصة  درهم 

محررة على النحو التالي : 

السيد اونطوان فيس  اك بيرترو: 

2)2 حصة .

 شركة اسور ف ز 2 : 282 حصة. 

السنة اال تماعية : من فاتح يناير 

إلى 32 ديسمبر.

: يسير الشركة وملدة غير  التسيير 

محدودة السيد : اونطوان فيس  اك 

بيرترو.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بأكادير  التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   (2(( فبراير   9 يوم 

.228489

504 P
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STE E L SERVICES 
 SARL  

(ش.م.م) 
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
تم تأسيس شركة   (2(2 ديسمبر   8
املميزات  ذات  املسؤولية  محدودة 

التالية :
   STE EL SERVICES  : التسمية 

.SARL AU
اقامة   (4 رقم   : اال تماعي  املقر 

انروز سيدي افني .
درهم   222.222  : الرأسمال 
فئة  من  حصة   2222 على  مقسمة 

222 درهم.
الهدف : االشغال العامة.

الشريك الوحيد : الحسن الجزار، 
مار2   (3 بتاريخ  مزداد  مغربي، 
،رقم ب تيوغزة سيدي افني   2982 

 ج د43775. )2222 حصة) .
فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 
ديسمبر من كل   32 يناير و تنتهي في 

سنة.
: تسير الشركة حاليا من  التسيير 
طرف املسير : السيد الحسن الجزار 

ملدة غير محددة.
باملحكمة  تم   : التجاري  السجل 
تحت   (2(( االبتدائية ب كلميم ب 

رقم 3867 
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STE DECAHORIZON
SARL 

رأسمالها 100.000Dhs درهم 
تأسيس شركة

وبمو 8   (2(( يناير   29 بتاريخ 
ذات  شركة  تأسست  عرفي  عقد 
 STE املسؤولية املحدودة تحت إسم 
DECAHORIZON« SARL« هدفها : 
صناعة و انتاج و تسويق كل أصناف 

و أنواع معدات الطاقة.
التجارة.

مكت8 الدراسات واألبحاث. 
العنوان التجاري : مكت8 رقم 53 
ممر املامونية شارع حسن   4 الطابق 
بو نعمان ف. ش 522 الداخلة أكادير. 

رأسمالها : 222.222 درهم موزعة 

إلى 2222 حصة قيمة كل حصة 222 

دراهم، موزعة كما يلي :

 : الديوان  الرحيم  عبد  السيد 

422حصة

السيد ياسين الديوان : 322حصة

السيد سفيان يعيش : 322حصة

تم تعيين السيد   : تسيير الشركة 

الديوان مسيرا لشركة  الرحيم  عبد 

كامل  تخويله  مع  محدودة  غير  ملدة 

الصالحيات حس8 القانون األسا�سي 

للشركة.

املدة : 99 سنة من تاريخ تأسيسها.

بمكت8  تم  القانوني  اإليداع 

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

بتاريخ   2285(6 رقم  تحت  بأكادير 

.11/02/2022

 STE الشركة  سجلت 

 »DECAHORIZON« SARL

بـأكادير تحت رقم  بالسجل التجاري 

52457 بتاريخ 11/02/2022.

506 P

CAP PATISS شركة
تأسيس

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  وضع  تم   02/02/2022

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

محدودة بشريك وحيد ذات املميزات 

التالية :

. CAP PATISS  : االسم

ايثران  اقامة   : اال تماعي  املقر 

بلوك )2 شقة رقم 22 تامري اكادير

الهدف اال تماعي . مخبزة ومتجر 

حلويات

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 
تسجيلها بالسجل التجاري

الرأسمال  حدد   : الرأسمال 

مقسم  درهم   222.222 في  الشركة 

درهم   222 بقيمة  حصة   2222 إلى 

للحصة الواحدة

املسير : االجي كوثر
باملحكمة  التجاري  السجل  رقم 

التجارية بأكادير52422.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
بتاريخ   228476 عدد  تحت  بأكادير 

2022/02/08
507 P

 STE FINE INVEST
IMMOBILIER

 Société à responsabilité limitée 
 d’associé unique

au capital de : 100.000 DHS 
 N° 80, IMMEUBLE YASSMINE,

BLOC A, 6ème ETAGE
 ANGLE AVENUE

 MOUQUAOUAMA ET AVENUE
KADI AYAD

AGADIR
تـأسيـس

بمقت�سى عقد عرفي مبرم بتاريخ 
القانون  وضع  تم   07/02/2022
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
مميزاتها  وحيد  بشريك  محدودة 

كالتالي : 
 FINE INVEST  : التسميــة 
IMMOBILIER ش.م.م بشريك وحيد
االنعاش   : اال تماعي  الهدف 

العقاري.
 بيع مواد البناء.

 نيكوص.
العمليات  كل  عامة  بصفة  و 
الصناعية، التجارية،   املالية، 
و العقارية املرتبطة بصفة مباشرة أو 

غير مباشرة بنشاط الشركة.
 ،82 محل رقم   : املقر اال تماعي 
الطابق 6 عمارة ياسمين بلوك أ زاوية 
املقاومة  و  عياض  القا�سي  شارع 

اكادير
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املـدة 

تأسيسها.
و  درهم   222.222  : الرأسمال 
يتكون من 2222 حصة من فئة 222 

درهم 
مدفوعة بكاملها من طرف السيد 

بعدي عبد الهادي.

من  مسيرة  الشركة   : التسييـــر 
طرف السيد بعدي عبد الهادي ملدة 

غير محدودة.
التوقيــع : الشركــة ملزمـة بالتوقيــع 

املنفرد للسيد بعدي عبد الهادي
السنة الحسابيـة : تبتدئ من فاتح 
ديسمبر من كل   32 يناير و تنتهي في 

سنة.
امللف  إيداع  تم   : االيـداع 
القانوني للشركة لدى كتابة الضبط 
بتاريخ  باكادير  التجارية  باملحكمة 

10/02/2022 تحت رقم : 2)2285
تم   : التجاري  السجل 
لدى  التجاري  بالسجل  التسجيل 
بتاريخ  باكادير  التجارية  املحكمة 

10/02/2022 تحت عدد :52453.
508 P

FIDUCIAIRE ESCOMPTE SARL

 IMM MESROUR AV HASSAN II 4

BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA

STE BIZ FAT شركة
 SARL AU ش. م. م
 تأسيس شركة م م

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شركة  تأسيس  تم   02/02/2022
محدودة املسؤولية تحمل الخصائص 

التالية :
اسم  الشركة  تحمل   : التسمية 

.STE BIZ FAT SARL AU
تحدد رأسمال   : رأسمال الشركة 
مقسم  درهم   222.222 في  الشركة 
درهم   222 بقيمة  2222حصة  الى 
لكل حصة مملوكة ملحمد بولدهان 

A4(2537: 2222 حصة.
املقر  تحدد   : اال تماعي  املقر 
 95 العنوان  في  للشركة  اال تماعي 
القصبة  حي  الخامس  محمد  شارع 

أيت باها.
الهدف اال تماعي : تعمل الشركة 
في مجال تحويل األموال أداء الفواتير 

وصرف العمالت 
الشركة  تسيير  تحدد   : التسيير 
بولدهان  محمد  السيد  طرف  من 

.A4(2537
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تم ايداع امللف القانوني للشركة 
لدى املحكمةاالبتدائية إلنزكان تحت 

رقم 93) بتاريخ 14/02/2022
509 P

BIBLIOFFICE
 S.A.R.L D’A.U. 
تأسيس شرکة

تأسيس  تم  بمو 8 عقد عرفي   
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

املساهم الوحيد ومميزاتها كالتالي :
 BIBLIOFFICE  : التسمية 

ش.م.م.م.و.
املدرسية  اللوازم   : الهدف 

واملكتبية ومعدات املكات8.
الطابق   23 رقم   : املقر اال تماعي 
الكردان  املسجد  محالت  السفلي 

تارودانت.
درهم   222.222  : الرأسمال 
مقسمة إلى 222 حصة من فئة 222 

درهم للحصة الواحدة. 
: تسير الشركة حاليا من  التسيير 
طرف السيد لفرم عبد هللا ملدة غير 

محددة.
من  تبتدئ   : اال تماعية  السنة 
ديسمبر من   32 فاتح يناير وتنتهي في 

كل سنة.
99 سنة من تاريخ تقيدها   : املدة 

بالسجل التجاري. 
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
االبتدائية  باملحكمة  القانوني 
بتاريخ   95 رقم  تحت  بتارودانت 

.09/02/2022
510 P

 BE QUICK 
ذات مسؤولية محدودة
بشريك وحيد تسميتها 
2.ت : 8443 تارودانت

تأسيس شركة 
املؤرخ  العرفي  العقد  بمقت�سى 
تايمة،  بأوالد  في18/01/2022 
مسؤولية  ذات  شركة  تأسست 
مميزاتها وحيد  بشريك   محدودة 

كما يلي : 

.BE QUICK : التسمية
والتطوير  البناء  أشغال  الهدف: 
االسمنت  الحفر،  أشغال  املتنوعة 
الحدادة،  البناء،  الرصف،  املسلح، 
الكهرباء، السباكة، الطالء، الز اج، 
الترميم،  العزل،  التكييف،  النجارة، 
التنظيف، البستنة، والرفوف ، إلخ.) 
التوريدات املتنوعة لجميع املنتجات 
واألدوات،  للصناعة،  الضرورية 
وأ هزة  واألثاث،  واملعدات املكتبية، 
واأل هزة  واألواني  الكمبيوتر، 
الغذائية،  واملنتجات  املنزلية، 
ومنتجات  التجميل،  ومستحضرات 
واملنسو ات وما إلى ذلك.  النظافة، 
املنتجات  وتسويق  إنتاج  التجارة. 
املحلية (أركان، زيت تجميلي، عسل، 
التموين  إلخ)  بهارات،  أعشاب، 
استئجار املعدات املختلفة  واإلقامة. 
اآلالت  نقل  للغير.  البضائع  نقل   .
واملعدات املتنوعة. استيراد و تصدير.
زنقة الفتح رقم   : املقر اال تماعي 
43 مكرر حي الشنينات ، أوالد تايمة.

 222.222  : الشركة  رأسمال 
درهــم.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 
التسجيل بالسجل التجاري.

الشريك  يسيير الشركة،  التسيير: 
ملدة  لعرج،  هشام  السيد  الوحيد، 

غير محدودة. 
رأسمال  وزع   : الحصص  توزيع 
فئة  من  حصة   2222 على  الشركة 
لفائدة  بكاملها  محررة  درهم،   222

السيد هشام لعرج.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
 08/02/2022 بتاريخ  بتارودانت 

تحت رقم 92.
511 P

Sté BADRINOV TRANS
SARL A.U

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات شريك وحيد 

 Sté BADRINOV  : التسمية 
.TRANS SARL A.U

حدد   : اال تماعي  الرأسمال 

درهم   222.222 رأسمال الشركة في 

 222 بقيمة  سهم   2222 إلى  مقسم 

درهم للسهم بحصص مقسمة على 

الشكل التالي: 

عدنان بدري 222.222 درهم

الشركة  تمار2   : األهداف 

التراب  في  ميع  التالية  األهداف 

الوطني (املغرب) :

نقل املستخدمين لحساب الغير

سنة   99 حددت املدة في   : املدة   

ابتداء من تأسيسها

ايت  النية  حي   : اال تماعي  املقر 

عميرة اشتوكة ايت باها 

 التسيير : عدنان بدري.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة االبتدائية بانزكان 

تحت رقم 58) بتاريخ 9 فبراير ))2).

512 P

 SOCIETE  BAB SAHRA

»EVENEMENT SNC
إنشاء شركة

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة  تأسيس  تم   03/02/2022

تضامنية و ذات املميزات التالية :

 BAB SAHRA  : التسمية 

»EVENEMENT » SNC

املقر اال تماعي : شارع الحســـــن 2 

رقم 92) كلميم.

درهم   222.222  : الرأسمال 

حصة من فئة   2.222 مقسمة على 

222 درهم.

الهدف : ممول وتنظيم الحفالت.

الشركاء

السيد : مصطفـــى ركراكــــي املزداد 

بتاريخ : 15/08/1983 باسرير كلميم  

الوطنية  التعريف  لبطاقة  والحامل 

 : : صالحة إلى غاية   JA228(22 رقم 

تيرت  بحي  والساكن   29/08/2026

 52 رقم   29 زنقة  ب  بلوك  العليا 

كلميم. (522 حصة).

املزداد  السائيح  محمد   : السيد 
بتاريخ : 31/12/1979 بسيدي افني، 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  والحامل 
 : غاية  إلى  صالحة   :JD37288 رقم 
ابن  بزنقة  والساكن   23/10/2031
93 شارع املختار السو�سي  حبان رقم 

كلميم. (522 حصة).
فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 
ديسمبر من كل   32 يناير و تنتهي في 

سنة.
التسيير : تسيير الشركة حاليا من 

طرف السيد: مصطفـــى ركراكــــي.
باملحكمة  تم   : التجاري  السجل 
بتاريخ  بكلميم  االبتدائية 

11/02/2022 تحت رقم 3952.
513 P

STE B2MPERFCALL
بتاريخ  العرفي  العقد  بمقت�سى 
شركة  تأسيس  تم   ،10/01/2022

محدودة املسؤولية. 
باملواصفات التالية : 

.STE B(MPERFCALL : التسمية
الهدف : مركز االتصاالت.

 23 رقم  شقة   : اال تماعي  املقر 
 (2 رقم  الخير  عمارة  الثاني  الطبق 

زنقة املعدر حي السالم أكادير. 
تاريخ  من  ابتدء  سنة   99  : املدة 

التأسيس.
رأسمالها : 22.222 درهم

التسيير : للسيد محمد بواري. 
اإلمضاء : للسيد محمد بواري.

باملحكمة  تم  القانوني  اإليداع 
التجارية أكادير بتاريخ 01/02/2022 

تحت رقم 228332. 
514 P

STE B – A MENUISIER 
 SARL AU

تأسيس
في  املؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بتاريخ  واملسجل   2021/08/09
تأسيس  تم  بإنزكان   10/08/2021
 STE B – A MENUISIER شركة 

. SARL AU
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هدفها :
أعمال النجارة
أعمال مختلفة

بوزكار  حي   : التجاري  العنوان 
مسدورة رقم ) إنزكان .

إلى  موزعة   222.222  : رأسمالها 
 222 كل حصة  قيمة  حصة   2222
اآلتي  الشكل  على  اكتتبت  درهم 

السيد لحسن بوهمو:2222 حصة.
بوحمو  لحسن  السيد  تعيين  تم 

كمسير للشركة ملدة غير محدودة. 
لحسن  السيد  توقيع  اعتماد  تم 
والوثائق  العقود  في  ميع  بوهمو 

اإلدارية. 
99 سنة  : مدة عمر الشركة  املدة 

من تاريخ تأسيسها النهائي.
اإليضاحي  التجاري  السجل 

رقم4249).
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ بإنزكان   االبتدائية 

26 أغسطس 2)2) تحت رقم 2748. 
515 P

  AUTO ECOLE AL WID
S.A.R.L

شركة ذات مسؤولية محدودة . 
رأسمالها 222.222 درهم

املقر اال تماعي: شقة الطابق االول 
شارع محمد الخامس حي الشليوات 

اوالد تايمة
 تأسيس شركة

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
قوانين  وضع  تم   ،(2(( فبراير   23

الشركة ذات امليزات التالية :
 AUTO ECOLE AL  : التسمية 

 WID SARL
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

.SARL مسؤولية محدودة
الهدف : سيارة تعليم السياقة

الطابق  شقة   : اال تماعي  املقر 
حي  الخامس  محمد  شارع  االول 

الشليوات اوالد تايمة.
سنة ابتدءا من تاريخ   99  : املدة 

التأسيس .

 222.222 : حدد في مبلغ  رأسمال 

درهم مقسم الى 2222 حصة من فئة 

222 درهم.

التسيير أسند إلى السيد  التسيير: 

املاعي تجاني

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 

االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

بتاريخ  97 رقم  تحت  م   لتارودانت 

9 فبراير ))2)
 من ا ل النسخة و البيان عن املسير:

 السيد املاعي تجاني

516 P

BSB SPORT AGENCE
 ش.م.م ش.و

تأسيس
في  املؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بتاريخ  واملسجل   2021/09/29

تأسيس  تم  بانزكان   2021/10/01

 BSB SPORT AGENCE شركة 

ش.م.م. شريك وحيد

هدفها :

الرياضة والتربية.

االستيراد والتصدير.

بن  رشيد  :حي  التجاري  العنوان 

عنفر القليعة.

إلى  موزعة   222.222 رأسمالها 

 222 كل حصة  قيمة  حصة   2222

اآلتي:  الشكل  على  اكتتبت  درهم 

السيد باطنة فؤاد : 2222 حصة.

فؤاد  باطنة  السيد  تعيين  تم 

كمسير للشركة ملدة غير محدودة. 

باطنة  السيد  توقيع  اعتماد  تم 

فؤاد

في  ميع العقود والوثائق اإلدارية. 

99 سنة  : مدة عمر الشركة  املدة 

من تاريخ تأسيسها النهائي.

اإليضاحي  التجاري  السجل 

رقم5)44).

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ انزكان   االبتدائية 

28 أكتوبر2)2) تحت رقم 226). 

517 P

 STE ANSOUR TRAV 

 SARL AU
إنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة 
سيدي  تيوغزا  مركز   : العنوان 

افني

أو  متنوعة  أعمال   (2  : املهام 

إنشاءات )) التجارة.

 222.222  : الشركة  مال  را2 

درهم

عزيز  اباكريم  السيد   : التسيير 

مسير ومشارك وحيد للشركة

تم اإليداع القانون األسا�سي لدى 

االبتدائية  باملحكمة  الضبط  كتابة 

تحت   27/01/2022 بتاريخ  كلميم 
التجاري  والسجل   43/2022 رقم 

تحت رقم 2)39.

518 P

STE SAMIFISC

CABINET COMPTABLE ET FISCAL

 SIEGE SOCIAL : IMM ZERKDI ET AMZIL

 APPT N°01 AV AL MOUKAOUAMA

.AGADIR

 TEL : 06.11.82.46.25 / FIX :

25.(8.(3.(8.68

EMAIL : samifisc@gmail.com

 STE ANASS LUXURY CARS
بمقت�سى القانون األسا�سي بتاريخ 

فاتح فبراير ))2)، تم تأسيس شركة 

باملواصفات  املسؤولية  محدودة 

التالية : 

 STE ANASS LUXURY : التسمية

 : CARS
بدون  السيارات  كراء   : الهدف 

سائق 

عمارة   (3 رقم   : اال تماعي  املقر 

خير ربي محطة السوق البلدي شارع 

الحسن الثاني أكادير . 

من تاريخ  99 سنة ا ابتدء   : املدة 

التأسيس

رأسمالها : 522.222 درهم.

الرحيم  عبد  للسيد   : التسيير 

حسني. 

اإلمضاء : للسيد انس ا بابدي.

باملحكمة  تم  القانوني  اإليداع 

التجارية أكادير بتاريخ 10/02/2022 

تحت رقم 228528. 

519 P

شركـة أملوش نيكوص 
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد 
رأسمالها 222.222.22 درهم

 املقر اال تماعي : تجزئة النزاهة 
محل رقم ) عمارة 5 ايت ملول 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى   

بانزكان  املسجل   10/01/2022

وضع  تم   ،19/01/2022 بتاريخ 

القانون االسا�سي للشركة التالية : 

التسمية : شركـة أالموش نيكوص 

األ هزة  بيع   : اال تماعي  الغرض 

الكهربائية بالتقسيط. 

النزاهة  تجزئة   : اال تماعي  املقر 

محل رقم ) عمارة 5 ايت ملول. 

املدة : 99 سنة.
رأسمال الشركة : 222.222 درهم 

حصة ا تماعية   2222 مقسمة إلى 

من فئة 222 درهم للواحدة. 

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

32 ديسمبر 

التسيير : الشركة مسيرة من طرف 

السيد املوش مبارك.  

باملحكمة   : القانوني  اإليداع 

 (73 رقم  تحت  بانزكان  االبتدائية 

بتاريخ 10/02/2022.

520 P

 AL KORB SERVICES
SARL AU

Au Capital de 100 000,00 Dhs

 Siège Social: NR 180 AVENUE

.EL MOUKAWAMA GUELMIM

ICE : 002972204000047

 تـــأسيــس
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة  تأسيس  تم   ،24/01/0222

بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد باملميزات التالية :
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. AL KORB SERVICES : التسمية
شارع   282 رقم   : املقر اال تماعي 

املقاومة كلميم.
درهم   222.222  : الرأسمـــــــــــــال 
فئة  من  حصة   2222 على  مقسمة 

222 درهم.
الخدمات  تقديم   : الهـــــــــــــــــدف 
وأشغال  مختلفة  أشغال  في  مقاول 

البناء.
املسير القانوني : بريكا زكرياء. 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  بكلميم  االبتدائية 

14/02/2022 تحت رقم 67/2022
521 P

AHL HSINA SERVICES
إعـــــــالن عـــن إنشـــــــاء شــركـــــــة

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شركة  تأسيس  تم   27/01/2022
بالشريك  محدودة  مسؤولية  ذات 

الوحيد وذات املميزات التالية:
 AHL HSINA  : التسمية 

.SERVICES
املقر اال تماعي : حي املقاومة زنقة 

ابن بطوطة رقم 62) كلميم 
درهم   222.222  : الرأسمال 
فئة  من  حصة   2222 على  مقسمة 

222 دراهم.
الهدف :  تحويل األموال

الشركاء : السيد بوماط بو معة، 
لبطاقة  الحامل  و  الجنسية،  مغربي 
 JA 83438رقم الوطنية  التعريف 

2222 حصة.
فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 
كل  من  ديسمبر   32 في  وتنتهي  يناير 

سنة
: تسير الشركة حاليا من  التسيير 
ملدة  بو معة  بوماط  السيد:  طرف 

غير محددة.
باملحكمة  تم   : التجاري  السجل 
بتاريخ  بكلميم  االبتدائية 

04/02/2022 تحت رقم 3939.
522 P

 SOCIETE ADWAK TIZNIT

SARL A AU

CONSTITUTION
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة
 رأسمالها 222 222 درهم .

املقر اال تماعي رقم )2 تجزئة اليغ 

تزنيت.

بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ 

القانون  انجاز  تم   (2(2 نونبر   32

األسا�سي

محدودة  مسؤولية  ذات  لشركة 

ذات املواصفات التالية :

SOCIÉTÉ ADWAK TIZNIT

التسمية 

املواد  بيع   : الشركة  غرض 

الغدائية بالتقسيط/وسيط تجاري

التي  العمليات  انجاز كل  وعموما 

مباشرة  غير  أو  مباشرة  عالقة  لها 

بالعمليات املذكورة والتي من شانها 

أن تساهم في تنمية الشركة .

ملدة  الشركة  تأسست   : املدة 

سنة ابتدءا من يوم تقييدها في   99

السجل التجاري 

رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 

الشركة في مبلغ 222.222 درهم 

2222 حصة من فئة   مقسم إلى 

222 درهم لفائدة كل من : 

 2222  : السيد الحسن نحايمود 

حصة

تم تعيين السيد الحسن نحايمود 

كامل  تحمله  مع  للشركة  كمسير 

الصالحيات حس8 القانون األسا�سي 

للشركة .

تم انجاز اإليداع القانوني بكتابة 

االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

تحت   06/01/2022 بتاريخ  بتيزنيت 

رقم 29

523 P

STE : ADNATURE
رأسمالها 222.222 درهم

العنوان شارع املختار السو�سي 

التمسية

العام  الجمع  محضر  بمو 8 

 02/01/2022 بتاريخ  التأسي�سي 

مسؤولية  ذات  شركة  مؤسس  قرر 

 : (ADNATURE (SARL AU .محدودة

املختار  شارع   : اال تماعي  املقر 

السو�سي التمسية.
درهم.   222.222  : رأسمالها 

حصة ا تماعية   2222 مقسمة إلى 

من فئة 222 درهم للحصة.

ملدة : 99 سنة.

محمد  اخري�سي  السيد   : املسير 

ب  ج  الوطنية  للبطاقة  الحامل 

.(75978

السنة املحاسبية : من فاتح يناير 

إلى 32 ديسمبر من كل سنة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بإنزكان  التجارية  باملحكمة  الضبط 

بتاريخ 01/02/2022 تحت رقم 23).
رقم السجل التجاري 5333).

524 P

C.A CONSEIL

 Siège social : 97, 1ER ETAGE, AVENUE

 ,MANSOUR DAHBI, CITE DAKHLA

 Tél/ 05 28 237 626 Fax 05 28 22 81 55

Email : cabinet_arrad@yahoo.fr

Agadir

ATA FRUITS &VEGETABLES
العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

والدي   14/02/2022 في  املنعقد 

ذات  شركة  تأسيس  بمو به  ثم 

مسؤولية محدودة مميزاتها كالتالي : 

 ATA FRUITS  : االسم 

 &VEGETABLES

مسؤولية  ذات  شركة   : الصفة 

محدودة 

الرأسمال : 92.222 درهم 

الضيعات  استغالل   : الهدف 

الفالحيةتصدير املنتجات الفالحية

بلوك  االول  الطابق   : العنوان 

252 حي الداخلة اكادير.

فاتح  من  لتبدأ   : املالية  السنة 

سبتمبر إلى 32 أغسطس من كل سنة.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 

السيد محمد احصنول هاك. 

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 

 14/02/2022 في  بأكادير  التجارية 
تحث رقم 228545 السجل التجاري 

رقم 52475 . 

525 P

FIDUCIAIRE TEMSIA

 STE ARA RECOUVREMENT
S.A.R.LAU

تأسيس شركة دات املسؤولية 
املحدودة للشريك الوحيد  

مؤرخ  عرفي  عقد  بمو 8 

وضع  تم   17/01/2022 بالتمسية 

ذات  لشركة  األسا�سي  النظام 

املسؤولية املحدودة للشريك الوحيد 

والتي تكمن مميزاتها فيما يلي :

 STE ARA  : التسمية 

  RECOUVREMENT  S.A.R.LAU

الشركة  غرض  يمكن   : الغرض 

لحساب  أو  الخاص  لحسابها  سواء 
أي دولة أخرى  وفي  املغرب  في  الغير 

فيما يلي :

مكت8 تحصيل الديون.

الحرش  عمارة   : الشركة  مقر 

 24 طريق بيوكري الطابق االول رقم 

ايت ملول.

 99 املدة :حددت مدة الشركة في 

سنة ابتداء من تاريخ تكوينها النهائي
رأسمال  يبلغ   : الشركة  رأسمال 

 222.222 درهم  ألف  مائة  الشركة 

مائة  ذات  حصة  ألف  إلى  مقسم 

222 درهم كقيمة للحصة الواحدة، 

كليا  القيمة  ومدفوعة  مكتتبة 

ومخصصة للشريك اآلتي أسمه : 

 2222 السيد عبد الكريم عرابي 

حصة 

فاتح  في  تبتدئ   : املالية  السنة 

يناير وتنتهي في 32 ديسمبر .

السيد  الشركة  يسير   : التسيير 

عبد الكريم عرابي ملدة غير محدودة.
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كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة االبتدائية بإنزكان 

عدد  تحت   (2(( فبراير   22 بتاريخ 

.(77
للخالصة واملسير

526 P

 STE GROUPE D’INGENIERIE
 DE SUD ETUDE ET
 CONTROLE S.A.R.L

» GISEC «
رأ2 مالها 222.222 درهم

املقر اال تماعي : رقم 24 الطابق 

الثاني قيسارية الدردوري شارع ولي 

العهد تارودانت 

إعالن عن تأسيس شركة ذات 
املسؤولية املحدودة 

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
القانون  إحداث  تم   ،10/01/2022

املسؤولية  ذات  للشركة  األسا�سي 

املحدودة، خصائصها كالتالي :

 GROUPE  : التسمية 

 D’INGENIERIE DE SUD ETUDE

.ET CONTROLE S.A.R.L
24 الطابق   املقر اال تماعي : رقم 

ولي  الدردوري شارع  الثاني قيسارية 

العهد تارودانت. 

 الهدف اإل تماعي : 

مكت8 املراقبة التقنية.

دراسة و مراقبة الجودة ومتابعة 

أشغال البناء.

دراسة و مراقبة الجودة ومتابعة 

أشغال قنوات الصرف الصحي واملاء 

الصالح للشرب. 
 : في  حدد  الشركة  مال  رأ2 

 2222 على  مجزء  درهم   222.222

للحصة  درهم   222 فئة  من  حصة 

لواحدة كلها مكتتبة كالتالي :

 522  : ابتسام  شهاب  السيدة 

حصة، أي 52.222 درهم.

 السيد التبتي محمد : 522 حصة، 

أي 52.222 درهم. 

أي   ، حصة   2222  : املجموع 

222.222 درهم

ابتسام  السيدة  تعيين   : التسيير 
غير  ملدة  للشركة  كمسيرة  شهاب 

محدودة.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

32 ديسمبر .
املدة : 99 سنة.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 
املحكمة االبتدائية بتارودانت بتاريخ 
 22( رقم  تحت  م   15/02/2022

السجل التجاري: 8467. 
527 P

شركة ميد يو ترانص ش.م.م
برأسمال قدره 222.222.22 درهم

 بلوك 22 رقم 25 حي أمنتاك لعزي8 
ايت ملول 

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
تمت صياغة القانون   14/01/2022
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة ذات الخصائص التالية : 
الغرض اال تماعي : نقل البضائع 

لفائدة الغير. 
شركة ميد يو ترانص   : التسمية 

ش.م.م.
املقر اال تماعي : بلوك 22 رقم 25 

حي أمنتاك لعزي8 ايت ملول 
املدة : حددت في 99 سنة 

 الرأسمال والحصص اال تماعية :
درهم   222.222 في  الرأسمال  حدد 
ا تماعية  حصة   2222 إلى  مقسم 
موزعة  درهم للواحدة،   222 بقيمة 

كاألتي :  
عطار يوسف 522 حصة 
عطار محمد 522 حصة 

التسيير: الشركة مسيرة من طرف 
الوحيد  املسير  يوسف  عطار  السيد 
للشركة وذلك ملدة غير محدودة حيث 

يعود إليه لوحده التوقيع البنكي.
 37 توزع حس8 الفصل   : األرباح 

من القانون األسا�سي للشركة.
ثم اإليداع القانوني لدى املحكمة 
 : بانزكان تحت عدد رقم  االبتدائية 

279/2022 بتاريخ 11/02/2022.
مقتطف قصد اإلشهار 

528 P

شركة بلهاص طرانص
دوار تمريست تمروت  ماعة 

تافراوتن  تارودانت 
ب مؤرخ  عرفي  عقد  على   بناء 
4) يناير ))2) بتارودانت معفي من 
شركة  تأسيس  تم  التسجيل  رسوم 
الشريك  ذات  املسؤولية  محدودة 

الواحد و ذات الخصائص التالية:
التسمية : شركة بلهاص طرانص

البضائع  نقل   : الشركة  غرض 
لحساب الغير استيراد وتصدير .

العمليات  عامة  ميع  وبصفة 
التي  الصناعية  و  التجارية  و  املالية 
تتعلق بصفة مباشرة أو غير مباشرة 
من  أخرى  أو  لواحدة  أو  زئيا  كليا 

العمليات املشار إليها أعاله.
دوارتمريست   : اال تماعي  املقر 

تمروت  ماعة تافراوتن تارودانت 
 222.222  : اال تماعي  الرأسمال 

درهم مائة الف  درهم 
مدة الشركة : 99 سنة ابتداء من 

تاريخ التأسيس.
فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 
كانون   32 في  تنتهي  و  الثاني  كانون 

األول من كل سنة.
من  مسيرة  الشركة   : التسيير 
طرف السيد ايت الحاج رشيد  لفترة 

غير محدودة.
إمضاء  رهن  الشركة   : اإلمضاء 

السيد ايت الحاج رشيد 
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
تحت   15/02/2022 في  بتارودانت 

رقم 226  السجل التجاري 8462.
529 P

TANSOUFT SERVICES
SARL
تعديل

بتاريخ  محرر  محضر  بمقت�سى 
قرر الجمع العام   (2(2 ديسمبر   32
 TANSOUFT لشركة  االستثنائي 

SERVICES ما يلي : 
حل مسبق للشركة.

تنسوفت  عائشة  السيدة  تعيين 
كمصفية للشركة.

باملقر  التصفية  مقر  تحديد 

املختار  شارع  للشركة  اال تماعي 

السو�سي رقم 2749  ماعة تمسية

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

انزكان  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   (2(( فبراير   25 بتاريخ 

 .329

530 P

شركة زون الكتريك 
ش.م.م

برأسمال قدره : 222.222 درهم

رقم 24 شارع  دة حي الشالي 

بيوكرى اشتوكة ايت باها 

الجمع  محضر  بمقت�سى 

: بتاريخ  املنعقد  االستثنائي   العام 

املصادقة  تمت   ،25/10/2021

باإل ماع على املقترحات اآلتية :

تصفية الشركة.

التفريغ للمصفي.

إغالق التصفية

باملحكمة  القانوني  اإليداع  ثم 

 : بتاريخ  بانزكان  االبتدائية 

 : رقم  عدد  تحت   15/02/2022

.315/2022
مقتطف قصد االشهار 

531 P

  LEGALTEAM SOLUTIONS
بلوك 4 رقم 78 الحي الصناعي اكادير

 تـــصفية 
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ باكادير 

املوافقة  تم   ،28/10/2021 بتاريخ  

على ما يلي :

 تصفية ووقف نشاط الشركة

 تعيين السيد يونس فاليو مصفي 

قانوني للشركة

باملقر  التصفية  مقر  تحديد   

الرئي�سي للشركة  

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نوفمبر   26 بتاريخ   باكادير  التجارية 

2)2) تحت رقم )8)227.

532 P
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LARANTE TRANS شركة
حــــــل مسبق للشركة

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

 LARANTE لشركة  االستثنائي 

 07/02/2022 املنعقد يوم   TRANS

تقرر ما يلي : 

 LARANTE الحل املسبق لشركة 

التصفية  مقر  تحديد  وتم   TRANS

الطابق السفلي   : هو املقر اال تماعي 
رقم 27 حي بئرانزران بلوك 2 تكوين 

الرايس  نايت  السيد  عين  و  اكادير 

السعيد مصف للشركة

كتابة  لدى  القانوني  االيداع  تم 

باكادير  التجارية  باملحكمة  الضبط 

فبراير   25 يوم   228568 رقم  تحت 

.(2((

532P مكرر

 HEINRICH HEINE شركة

 SPRACHINSTITUT AGADIR

PRIVE
مكت8 رقم 6 الطابق )شارع املدار 

رقم 29 حي سالم اكادير

تـــصفية 
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بأكادير 

املوافقة  تم   ،28/05/2021 بتاريخ 

على ما يلي :

تصفية ووقف نشاط الشركة

تعيين السيد عمر اوسطا مصفي 

قانوني للشركة

باملقر  التصفية  مقر  تحديد 

الرئي�سي للشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  باكادير  التجارية 

15/11/2021 تحت رقم 56)227.

533 P

  FIRST TRANS AFRICA شركة
حــــــل مسبق للشركة

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

 FIRST TRANS لشركة  االستثنائي 

 24/01/2022 املنعقد يوم   AFRICA

تقرر ما يلي :  

 FIRST لشركة  املسبق  الحل 
مقر  تحديد  وتم   TRANS AFRICA
كراج  اال تماعي:  املقر  هو  التصفية 
رقم 6) حي االمل ممر رقم 3) بلوك أ 
رقم )) ايت املول وعين السيد ملود 

محمد كمصف للشركة.
كتابة  لدى  القانوني  االيداع  تم 
الضبط باملحكمة االبتدائية النزكان 

تحت رقم 62) يوم 10/02/2022.
534 P

STE EURO PHYTO
 SARL AU

RC N°(582
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
محضر  وضع  تم   (2(( يناير   23
الخصائص  يحمل  العام  الجمع 

التالية :
 EURO للشركة  املسبق  الحل 

. PHYTO
لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 
يـوم    بتارودانت  االبتدائية  املحكمة 

24/01/2022 تحت رقم 52.
535 P

STE EURO PHYTO
SARL AU

RC N°(582
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
محضر  وضع  تم   (2(( يناير   23
الخصائص  يحمل  العام  الجمع 

التالية :
قفل التصفية للشركة .

فيصل  انفلوسن  السيد  تسمية 
مصفي الشركة.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 
يـوم   بتارودانت  االبتدائية  املحكمة 

4) يناير ))2) تحت رقم 52.
536 P

STE ESPAC AUTOMATION
SARL AU

RC N° 2655
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
محضر  وضع  تم   (2(( يناير   27
الخصائص  يحمل  العام  الجمع 

التالية :

 STE للشركة  املسبق  الحل 

 ESPACE AUTOMATION SARL

.AU

لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 

يـوم   بتارودانت  االبتدائية  املحكمة 

24/01/2022 تحت رقم )5.

537 P

STE ESPAC AUTOMATION
SARL AU

RC N°33(9

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

محضر  وضع  تم   (2(( يناير   27

الخصائص  يحمل  العام  الجمع 

التالية :

قفل التصفية للشركة.

تسمية السيد رشا هشام مصفي 

الشركة.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 

يـوم   بتارودانت  االبتدائية  املحكمة 

2022/01/24 تحت رقم 53 .

538 P

STE CHIC & CUTE SARL
املقر اال تماعي : محل رقم 6 عمارة 

مومان 3 شارع موالي عبد هللا 

أكادير. 

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

مساهمو  قرر  ثم   01/02/2022

الشركة ما يلي:

الحل والتصفية املسبقة للشركة.

رامزي  نابول�سي  السيد  تعيين 

كمصفي للشركة.

كمكان  الشركة  مقر  إتخاد 

للتصفية

اإليداع  تم  القانوني  اإليداع 

لدى  الضبط  بكتابة  القانوني 

املحكمة التجارية بأكادير تحت رقم 

228558 بتاريخ 15/02/2022.
للخالصة والتذكير

 قبال حسن

539 P

 CENTRE AL AIFA DE شركة
  COUTURE

دوار تكاديرت نعبادو الدراركة اكادير
 تـــصفية 

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بأكادير 
تم املوافقة   ،(2(2 أبريل   26 بتاريخ 

على ما يلي :
تصفية ووقف نشاط الشركة

اسباع  مليكة  السيدة  تعيين 
مصفية قانونية للشركة

باملقر  التصفية  مقر  تحديد 
الرئي�سي للشركة  

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  بأكادير  التجارية 

19/05/2021 تحت رقم 7)996.
540 P

EZZAHRA SOUSS شركة
عند مكت8 رقم 4 الطابق الثاني 

شارع األمير عبد القادر
رقم 78 حي املسيرة اكادير

تـــصفية 
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ باكادير 
املوافقة  تم   ،14/09/2021 بتاريخ 

على ما يلي :
تصفية ووقف نشاط الشركة

تعيين السيدة فاتحة اوالد  يار 
مصفية قانونية للشركة

باملقر  التصفية  مقر  تحديد 
الرئي�سي للشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  بأكادير  التجارية 

15/11/2021 تحت رقم 77)227.
541 P

BOURDIM شركة
رقم EE 308 محل رقم ) زنقة 

الفرابي حي الداخلة اكادير
تـــصفية 

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ باكادير 
املوافقة  تم   ،26/11/2020 بتاريخ 

على ما يلي :
تصفية ووقف نشاط الشركة

أمجون  عي�سى  السيد  تعيين 
مصفي قانوني للشركة
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باملقر  التصفية  مقر  تحديد 

الرئي�سي للشركة 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  بأكادير  التجارية 

16/06/2021 تحت رقم 23)222.

542 P

 BOOKING 3001 EVENTS
SARL

تعديل
بتاريخ  محرر  محضر  بمقت�سى 

قرر الجمع العام   (2(2 ديسمبر   (8

 BOOKING لشركة  االستثنائي 

EVENTS 3001 ما يلي : 

حل مسبق للشركة.

فتاح  سارة  السيدة  تعيين 

كمصفية للشركة.

باملقر  التصفية  مقر  تحديد 

 24 رقم  شقة  للشركة  اال تماعي 
حشاد فرحت  شارع  زاوية   74  رقم 

وغاندي حي القد2 

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

باكادير  التجارية  باملحكمة  الضبط 

تحت رقم   (2(( فبراير   25  : بتاريخ 

 .228572

543 P

AYOUB TOURS SARL شركة
تعديل

بتاريخ  محرر  محضر  بمقت�سى 

قرر الجمع العام    (2(2 ديسمبر   (8

قرر الجمع العام االستثنائي لشركة 

AYOUB TOURS ما يلي :   

حل مسبق للشركة.

ايوب  الحسين  السيد  تعيين 

كمصفي للشركة.

باملقر  التصفية  مقر  تحديد 
اال تماعي للشركة رقم )2 زنقة 578 

اراك بوركان

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

باكادير  التجارية  باملحكمة  الضبط 

 : رقم  تحت   15/02/2022 بتاريخ 

 .228572

544 P

 SOCIÉTÉ  ALLO
 BUREAUTIQUE

 SARL
 Siège social: AV MED V

 LOCAL N° 05 DAKHLA OUED
.EDDAHAB

DISSOLUTION ANTICIPEE
بمقت�سى قرار الشركاء االستثنائي 
الشركة  بمقر   09/02/2022 بتاريخ 

املدون أعاله، تقرر مايلي:
فسخ الشركة.

 تعيين السيدة فريدة بن االشكر 
كمصفي للشركة. 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
الذه8  واد  بالداخلة  االبتدائية 
بتاريخ 10/02/2022 تحت رقم: 55)
545 P

شركة أفكان كونستخوكسيون 
/ ش.م.م

برأسمال قدره : 62.222 درهم
رقم 33 تجزئة ماكودي سيدي بيبي 

اشتوكة ايت باها 
العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
فبراير   8 بتاريخ  املنعقد  االستثنائي 
))2)، تمت املصادقة باإل ماع على 

املقترحات اآلتية :
تصفية الشركة.

التفريغ للمصفي.
إغالق التصفية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 : بتاريخ  بانزكان  االبتدائية 
 : رقم  عدد  تحت   15/02/2022

.314/2022
مقتطف قصد االشهار 

546 P

شركة تيرايا روكريتومون  
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد 
رأسمالها 222.222 درهم 

املقر اال تماعي : زنقة 575 رقم 8) 
 رف انزكان 

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بانزكان  املسجل   04/02/2022

والذي ترت8 عنه ما يلي : 

تصفية : 

تيرايا  لشركة  مسبقة  تصفية   

روكريتومون  
مقر التصفية : زنقة 575 رقم 8) 

 رف انزكان 

بوكاري  هدى  السيدة  تعيين 

كمصف.  

باملحكمة   : القانوني  اإليداع 

 326 رقم  تحت  بانزكان  االبتدائية 

بتاريخ 15/02/2022.

547 P

 ENTREPRISE

ABOULHAOUA
ش.م.م

الرأسمال : 5.222.222 درهم

املقر اال تماعي :  كلم 6، طريق 

كلميم، بو الصنصار،

 ماعة الركادة، قيادة أوالد  رار

عمالة تزنيت

هبة حصص ا تماعية
العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

يناير   (4 بتاريخ  املنعقد  االستثنائي 

))2)، تمت املصادقة على ما يلي :

هبة 522)) حصة ا تماعية من 

محمد  الحاج  بولهوى  السيد  طرف 

لفائدة أبنائه السادة بولهوى صالح، 

بولهوى الحسان، بولهوى أحمد.

7522 حصة ا تماعية من   هبة 

طرف السيد هشمي عبد هللا لفائدة 

ابنه هشمي محمد أمين.

اال تماعية  التسمية  تغيير 

.»ABOULHAOUA« للشركة لتصبح

من   7 و   6 و   3 و   ( تعديل املواد 

القانون األسا�سي.

تحيين القانون األسا�سي.

األسا�سي  القانون  على  املصادقة 

الجديد.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

فبراير   22 بتاريخ  بتزنيت  االبتدائية 

))2)  تحت رقم 49/2022.

548 P

 TRANS MY WORD
SARL AU
RC :8235

تغييرات قانونية
بمقت�سى محضر  مع عام بتاريخ 

03/02/2022 تمت املوافقة على :
عبد  السيد  حصص  تفويت 
522 حصة ا تماعية  الرحيم لقزيز 

لصالح السيد يونس العورف.
عبدالرحيم  السيد  استقالة 

لقزيزمن منصبه في شركة.
العورف  يونس  السيد  تعيين 

كمسير للشركة ملدة غير محددة.
 تغيير الشكل القانوني للشركة إلى 
شركة ذات املسؤولية املحدودة من 

شريك واحد.
لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 
االبتدائية  باملحكمة  الضبط  كتابة 
 : بتاريخ   299 رقم  تحت  تارودانت 
التجاري  رقم سجلها   15/02/2022

هو : 35)8 . 
549 P

TRAVAUX ASDAD
شركة ذات مسؤولية محدودة.
وعنوان مقرها اال تماعي أوالد 
الغزال 83222 تارودانت املغرب.
رقم التقييد في السجل التجاري 

68(5
تفويت حصص.

استقالة مسير الشركة.
تعيين مسير  ديد للشركة.
تحيين النظام االسا�سي.

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
تمت   (2(( من يناير   28 املؤرخ في 

املصادقة على :
 522 تفويت السيد ياسين بناري 
 522 أصل  من  ا تماعية  حصة 
الناجي  عبد  السيد  لفائدة  حصة 

اسداد.
السيد  الشركة  مسيري  استقالة 

ياسين بناري والسيد محمد اسداد.
تعيين السيد عبد الناجي اسداد 
لقبول  تبعا  للشركة  كمسير ديد 

استقالة املسيرين.
تحيين النظام االسا�سي.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

7 فبراير  االبتدائية بتارودانت بتاريخ 

))2) تحت رقم87.

550 P

 STE SIZAX INDUSTRIE
S.A.R.L

شركة ذات مسؤولية محدودة 
رأسمالها 222.222 درهم

املقر اال تماعي : رقم 23 زنقة 

سيدي الزوين شارع الحسن الثاني 

تغزوت انزكان

تفويت حصص 
العام  الجمع  محضر  بمو 8 

االستثنائي املنعقد يوم 07/02/2022 

شركة   SIZAX INDUSTRIE لشركة 

رأسمالها  محدودة  مسؤولية  ذات 

عند  مقرها  الكائن  درهم   222.222
رقم )26 شارع الخوارزمي حي املسيرة 

اكادير. قرر ما يلي :

تفويت  تم   : حصص  تفويت 

22)  حصة  السيدة زروري ليندا ل 

درهم   222 فئة  من  ا تماعية 

للواحدة كالتالي :

 222 حصة لفائدة السيد شيبوب 

اشرف

 222 حصة لفائدة السيد الترغي 

املرابط فيصل

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 

االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

بتاريخ   (69 رقم  تحت  بإنزكان 

.10/02/2022
 من ا ل النسخة و البيان عن املسير:

   السيد اشرف شيبوب

551 P

 STE SEVEN HILLS
BUILDING SARL

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

االشتتنائي مؤرخ يوم 31/01/2022 

 STE  : بشركة  تغييرات  احداث  تم 

SEVEN HILLS BUILDING SARL
درهم حيت   222.222  : رأسمالها 

اتفق على ما يلي :

تفويت 522 حصة مملوكة للسيد 
حصة   522 و  بكوري  املجيد  عبد 

مملوكة للسيد سعيد املنصوري 
حصة   2222 مجموعه  ما 
ا تماعية لصالح السيد إبراهيم بن 
تي والسيد   دي والسيد رشيد بن 
تقسيم  تم  بحيت  ازباعيم   مال 
االسهم املتنازل عنها على النحو التالي.
تفويت 334 حصة لصالح السيد 

إبراهيم بن  دي.
تفويت 333 حصة لصالح السيد 

رشيد بن تي .
تفويت 333 حصة لصالح السيد 

ازباعيم  مال.
املجيد  عبد  السيد  استقالة 

بكوري من تسيير الشركة .
تعيين السيد رشيد بن تي كمسير 

للشركة
تغيير املقر اال تماعي للشركة من 
2) إقامة الحمراء املحطة شارع  رقم 

عبد الرحيم بوعبيد اكادير
39 شارع  إلى الطابق التاني عمارة 

حسن بونعماني القد2 اكادير .
تحيين القانون األسا�سي للشركة

اإليداع القانوني وضع في املحكمة 
 (2((  /02/14 التجارية بأكادير يوم 

تحت رقم 228546.
السجل التجاري : 48679.

552 P

STE LEDIXA NEGOCE
S.A.R.L AU

 N°13 BLOC B HAY ESSALAM
 DRARGA
  AGADIR 

العادي  غير  العام  الجمع  خالل 
املنعقد يوم 31/01/2022 تم اتخاذ 

القرار بشان التغييرات التالية :
تفويت الحصص :

تم تفويت الحصص كما يلي:
 MME BASTA السيد  تفويت 
RAKIA 2222 حصة التي يملكها من 
الشركة لصالح السيد الحسن ازكاغ

تبعا لتفويت الحصص هذا يصبح 
الشكل  على  الشركة  راسمال  توزيع 

التالي:

 السيد الحسن ازكاغ2222 حصة
مسير  ديد  وتعيين  االستقالة 

لشركة:
 MME BASTA السيد   :  استقالة 

RAKIA من الشركة بصفة نهائية. 
ازكاغ  الحسن  السيد  تعيين 
كمسير  ديد للشركة و ذلك ملدة غير 

محدودة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   9 بتاريخ  بأكادير  التجارية 

))2) تحت رقم )22849.
553 P

AZUL CONSULTANT

 Siège Social : Avenue Bir Anzarane N°1

Majmaa Lahbab Taroudant

 TEL : 05.28 85 33 74  GSM :

26.6(.26.(6.59

Email : naouar09@yahoo.fr

IRRIMAK «SARL «
رأسمالها 222.222 درهم

والكائن مقرها بتجزئة الياقوت رقم 
38 تارودانت

سجلها التجاري رقم 6689
بـمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
تقرر   14/01/2022 بـتـاريـخ  املنعقد 

ما يلي :
السيد  قبول شركاء  دد وهم:   
طارق  والسيد  البصري  هللا  عبد 

البصري 
ا تماعية حصص   تفويت 

كما يلي :
السيد موالي فريد لولتيتي يفوت 

522 حصة للسيد عبد هللا بصري.
السيد موالي فريد لولتيتي يفوت 

522 حصة للسيد طارق بصري.
للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 
بمساهم  املحدودة  املسؤولية  ذات 
ذات  شركة  إلى   (SARL AU) واحد 

(SARL) مسؤولية محدودة
تبني  تقرر  أعاله،  للتغيرات  تبعا 
القوانين األساسية الجديدة لشركة 

محدودة املسؤولية .
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم  وقد 
املحكمة  هيئة  لدى  الضبط 
 99 بتارودانت تحت رقم  االبتدائية 

وذلك بتاريخ 10/02/2022.
من ا ل النسخة والبيان

554 P

 SOCIETE IMMOBILIERE
TARIK AL HANA

شـركـة محدودة املسؤولية
رأسمالها اال تماعي : 222.222 درهم
املقر اال تماعي : أمال احشاش رقم 

25  اكادير
العام  الجمع  محضـر  بمقـتـ�سى 
نونبر   22 ب  الـمؤرخ  االستثنائي 

2)2)، تقــرر مـا يلي :
التي  ا تماعية  حصة   672 هبة 
سميرة  حضروف  السيدة  تمتلكها 
 332 و  مراحي  بنعلي  زو ها  لفائدة 
تمتلكها  التي  ا تماعية  حصة 
السيدة أرزاز حفصة لفائدة زو ها 

السيد املعروفي عبد الفتاح،
أرزاز  املرحومة  املسيرة  وفاة 

حفصة،
 تعــيين السادة بنعلي مراحي واملعروفي

عبد الفتاح كمسيرين للشركة،
في  درهم   4(2.222 مبلغ  زيادة 
الرأسمال اال تماعي للشركة لرفعه 
 5(2.222 إلى  درهم   222.222 من 
الديون  تحويل  طريق  عن  درهم 
املسجلة بالحساب الجاري للشركاء،

 تحديث وتـغييـرالقانون األسـاســي 
القديم للشـركة؛

باملـحكمة  الـقانـونـي  اٳليــداع  ثـم 
يناير   22 بتـاريـخ  بأكادير  التجارية 

))2) تحـت رقـم 8)2282.
 قـــصــد الـــنــشـــر

555 P

AZUL CONSULTANT
 Siège Social : Avenue Bir Anzarane N°1

Majmaa Lahbab Taroudant
 TEL : 05.28 85 33 74  GSM :

26.6(.26.(6.59
Email : naouar09@yahoo.fr

 FACORP
SARL AU

رأسمالها 92.222 درهم والكائن 
مقرها بحي السالم بلوك د رقم 9) 
الطابق األول ايت ايعزة تارودانت

 رقم السجل التجاري 3)35
بـمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
قرر   14/01/2022 بـتـاريـخ  املنعقد 

الشريك الوحيد للشركة ما يلي :



عدد 5725 - 8) ر 8 2443 )) مار2 ))2))الجريدة الرسمية   3680

شخص  في  شريك  ديد  قبول 

السيد عبد هللا بصري.

ا تماعية حصص   تفويت 

كما يلي :

لولتيتي  فريد  موالي  السيد  قام 

2)7 حصة للسيد عبد هللا  بتفويت 

بصري.

استقالة من اإلدارة وتعيين السيد 

كمسير  ديد  الهواري  املجيد  عبد 

ملدة 3 سنوات.

صحيح بشكل  الشركة   تلتزم 

بما يلي:

للسيد  وحيد  توقيع  مطلوب 

املعامالت  لجميع  بصري  هللا  عبد 

املصرفية واملالية.

توقيع منفصل للسيدان عبد هللا 

اتجاه  الهواري  املجيد  وعبد  بصري 

باستثناء  والخاصة  العامة  اإلدارات 

املؤسسات املالية.

للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 

ذات املسؤولية املحدودة مع شريك 

ذات  شركة  إلى   (SARL AU) واحد 

مسؤولية محدودة (SARL) ؛

األسا�سي  النظام  مواد  تعديل 

واعتماد قوانين  ديدة

القانوني  اإليداع  تم  وقد   .(

املحكمة  هيئة  لدى  الضبط  بكتابة 

 222 االبتدائية بتارودانت تحت رقم 

وذلك بتاريخ 10/02/2022.
من أ ل النسخة والبيان

556 P

STE ALFA BAU
 SARL

تفويت الحصص
طبقا ملداوالت الجمع العام الغير 

العادي قرر املشاركون ما يلي :

انفلو2  ل  ابراهيم  باع السيد 

للسيد  حصة  خمسمائة  حصصه 

حميد افاتة.

لشركة  القانوني  الشكل  تحويل 

شركة محدودة املسؤولية إلى شركة 

شريك  ذات  املسؤولية  محدودة 

وحيد.

ابراهيم  السيد  املسير  استقالة 

انفلو2 وتعيين السيد حميد افاتة 

املسير الوحيد للشركة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

أكادير  التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   10/02/2022 بتاريخ 

.228522

557 P

ARGANA-ARZ
بيع حصص ا تماعية لشركة ذات 

مسؤولية محدودة 
العام  الجمع  ملحضر  طبقا 

بايت  املؤرخ  للشركاء  االستثنائي 

لشركة   18/01/2220 بتاريخ  ملول 

املسؤولية  ذات   ARGANAARZ

 222.222 رأسمالها  مبلغ  املحدودة 

اال تماعي مقرها  وعنوان  درهم 

 MAG AU N°9 BLOC D HAY EL

HOUDA AGADIR تقرر ما يلي :  

رشيد  للسيد  حصة   522 بيع 

الدين  نور  السيد  لصالح  أبحار 

ومسير  شريك  وتسميته  ٱفخار 

مشترك للشركة

للمجموعة  القانوني  اإليداع  تم 

بالسجل التجاري باملحكمة التجارية 

بتاريخ  228426 رقم  تحت   أكادير 

4 فبراير ))2).

558 P

GROMA TRANS 
 SARL 

في  املؤرخ  عرفي  عقد  بمقتضـى 

 GROMA لشركة    (2(( يناير   22

TRANS SARL تقرر مايلي :

سعيد  استقالت  الشركة  تسير 

واحسون كمسير للشركة وتم تعيين 

السيد فيصل اميش كمسير للشركة 

ملدة غير محدودة.

باملحكمــة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بانزكان في 28 يناير ))2) 

تحت رقم 89/2022.

559 P

أكــري ســوس
شـركـة مجهولة االسم

رأسمالها اال تماعي : 4.648.222 
درهم

املقر اال تماعي : عمارة النجاح حي 
النجاح أكادير

العام  الجمع  محضـر  بمقـتـ�سى 
العادي الـمؤرخ ب )2 مار2 2)2)، 

تقــرر مـا يلي :
فيالني  شركة  استقالة  قبول 
القانوني  بريمور املمثلة في شخصها 
مهامه  من  فيالني  إسماعيل  السيد 

كمتصرف للشركة،
فيالني  إسماعيل  السيد  تسمية 

كمتصرف  ديد للشركة،
تجديد وكالة املتصرفين بالشركة،
أصبح  اإلداري  املجلس  تكوين 

كالتالي :
السيد عبد املالك أبو النعيم،
السيد عبد الرزاق املويسات،

السيد الحسين أضرضور،
السيد إسماعيل فيالني،

املمثلة  سود   صوفيا  تعاونية 
الحسن  السيد  القانوني  بشخصها 

ايت املعلم،
بشخصها  املمثلة  ادرار  تعاونية 

القانوني السيد رشيد بوشوكو،
املمثلة  كومابريم  تعاونية 
ناصر  السيد  القانوني  بشخصها 

فار�سي،
تعاونية كوفيما املمثلة بشخصها 

القانوني السيد هشام مايتوف،
تعاونية توبقال املمثلة بشخصها 

القانوني السيد  مال امكاسو،
املمثلة  سو2  بريما  الشركة 
يوسف  السيد  القانوني  بشخصها 

اضرضور،
املمثلة بشخصها  أطلس  تعاونية 

القانوني السيد الحسين ناكيفي،
بمقـتـ�سى محضـر املجلس االداري 
تقــرر   ،(2(2 يونيو   22 ب  الـمؤرخ 
تجديد وكالة السيد أبو النعيم عبد 

املالك كرئيس مدير عام.
باملـحكمة  الـقانـونـي  اٳليــداع  تم 
ديسمبر   32 بتـاريـخ  بأكادير  التجارية 

2)2) تحـت رقـم 227926.
قـــصــد الـــنــشـــر

560 P

 SOCIETE GRAND

TRANSPORTEUR TRANS

SARL

 SIEGE SOCIAL : C/O N°519

 BLOC A CITE AL HOUDA

AGADIR

RC 44757 AGADIR

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

فبراير   3 بتاريخ  العادي املنعقد  غير 

))2) تحت املوافقة على ما يلي :

تغير مقر الشركة إلى سيدي   -  2

سعيد رقم )89 دراركة أكادير.

يعتبر السيد براوش مصطفى   -  (

املسير الوحيد للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   25 بتاريخ  بأكادير  التجارية 

))2) تحت رقم 228555.

561 P

STE SAJA SEA

SARL AU

تغيير
2 - بمقت�سى محضر قرار الشريك 

تم   (2(2 نوفمبر   27 الواحد بتاريخ 

االتفاق على ما يلي :

للشركة  اال تماعي  املقر  تحويل 

 ،69 رقم  زنقة عرسة املعاش،   : من 

املدينة  الفطواكي،  حومان  شارع 

بالعنوان  الجديد  املقر  إلى  مراكش 

إقامة رقم ر3،  رقم م4/م5،   : التالي 

مارينة، أكادير.

القانون  من   4 الفصل  تعديل 

األسا�سي للشركة.

) - تم اإليداع القانوني لهذا العقد 

املحكمة  هيئة  لدى  الضبط  بكتابة 

التجارية ملراكش تحت رقم 45 بتاريخ 

4 يناير 2)2).
من أ ل النسخة والبيان

562 P
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شركة صافيتو 
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأسمالها 3.222.222 درهم 

املقر اال تماعي : )) شارع ولي العهد 
ايت ملول 

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بانزكان  املسجل   21/12/2021
ترت8  والذي   29/12/2021 بتاريخ 

عنه ما يلي :
تحويل املقر اال تماعي :

املقر  تحويل  الشركاء  قرر 
العنوان  إلى  للشركة  اال تماعي 

الجديد التالي :
املنطقة   95 رقم  الحياة  مركز 

الصناعية ايت ملول 
فتح ملحقة :  

قرر الجمع العام االستثنائي فتح 
ملحقة للشركة بالعنوان التالي : 
)) شارع ولي العهد ايت ملول

باملحكمة   : القانوني  اإليداع 
 2(2 رقم  تحت  بانزكان  االبتدائية 

بتاريخ 2) يناير ))2). 
563 P

PNEUMATIQUE BEN SALH
 SARL AU

RC : 7879 : تغييرات قانونية
بمقت�سى محضر  مع عام بتأريخ 

13/12/2021 تمت املوافقة على :
حي  من  اإل تماعي  املقر  تحويل   
 2( أوالد تايمة إلى حي دنيا   22 دنيا 

أوالدتايمة
لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 
االبتدائية  باملحكمة  الضبط  كتابة 
 : بتاريخ   287 رقم  تحت  تارودانت 
التجاري  رقم سجلها   09/02/2022

هو :7879 .
564 P

شركة  جبريل اسيستونس أي 
كونساي 

ش.م.م
العام الجمع  محضر   بمقت�سى 
 االستثنائي املنعقد بتاريخ 08/11/2021

قرر مساهمو الشركة  ما يلي :

تحويل املقر اال تماعي إلى العنوان 
باهية   عمارة  االر�سي  الطابق  التالي 

شارع  نرال الكتاني  اكادير.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير  فاتح  بتاريخ  بأكادير  التجارية 

2)2) تحت رقم 228352.
565 P

مكت8 التسيير، االعالميات واملحاسبة 

كا يسكو  

»BTTAL FISH «
لشركة  العام  الجمع  بمقت�سى 
املسجل  ش.م.م   »BTTAL FISH«
بتاريخ فاتح فبراير ))2) عدد 8322 
RE : رأسمالها 222.222 درهم، مقرها 
اال تماعي رقم 22 عمارة ادهمو شارع 

القيروان افراك تيزنيت.
 قرر الشريك ما يلي : 

تحويل املقر اال تماعي من رقم 22 
عمارة ادهمو شارع القيروان افراك 
األول  الطابق   434 رقم  الى  تيزنيت 

عمارة الصادق طريق كلميم تيزنيت
وتعديل  األنشطة  بعض  حذف 

البند رقم ) من القانون األسا�سي.
مهام وصالحية توقيع املسير.

تحيين القانون األسا�سي للشركة.
تم إيداع امللف القانوني بمكت8 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
بتاريخ  بتيزنيت تحت عدد 51/2022 

.11/02/2022
566 P

SAMARA SERVICE
SARL

 Achat, vente et distribution de
carburants et lubrifiants
الزيادة في رأسمال الشركة

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
الشركة  بمقر  املنعقد  االستثنائي 

بتاريخ )2 يناير 228) تقرر ما يلي :
من  الشركة  رأسمال  رفع 
 22.222.222 إلى  درهم   222.222
حصة   99222 بخلق  وذلك  درهم 
222 درهم للحصة  ا تماعية بقيمة 
السيد  الشريك  طرف  من  الواحدة 

عبد العزيز كفا2.

تحيين القانون األسا�سي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم  وقد 

املحكمة  هيئة  لدى  الضبط 

 44( رقم  تحت  بالعيون  االبتدائية 

بتاريخ 8 فبراير ))2).
من أ ل النسخة والبيان

عن املسير

567 P

FRUTAMINA
SARL A.U

ذات مسؤولية محدودة بشريك 

وحيد

 تأسيس شركة
الوحيد  الشريك  لقرارات  طبقا 

تقررت زيادة   (2(2 أكتوبر   25 ليوم 

أالف  عشرة  من  الشركة  رأسمال 

ألف  إلى خمسمائة  درهم   (22222(

)522222) درهم بدمج اإلحتياطات؛ 

و7   6 تغيير البنديين  وبذلك فقد تّم 

من القانون األسا�سي.

كتابة  لدى  القانوني  االيداع  تم 

بأكادير  التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   (2(( يناير   27 بتاريخ 

.228228
مختصر قصد النشر.

568 P

 SOCIETE EACORPRATION

Sarl A.U
العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

بتاريخ  طانطان  في  االستثنائي 

29/12/2021 تقرر مايلي :

بما  الشركة  رأسمال  في  الزيادة 

ألف  مائة  من  درهم  مليون  قدره 

درهم درهم ليصبح مليون درهم عن 

طريق املساهمة نقدا من الشركاء.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

يناير   23 بتاريخ  االبتدائية بطنطان 

))2) تحت رقم 2) /))2).

569 P

ECOLE DE DROIT, DES 

SCIENCES POLITIQUES ET 

HUMAINES PRIVE.
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

شريك وحيد 

رأسمالها درهم 22.222) 

املقر اال تماعي : الجامعة الدولية 

ألكادير شريط شرق غرب باب 

املدينة تليال أكادير.

سجل تجاري رقم : 777)) أكادير

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

2)2)، تقرر  2) ديسمبر  املؤرخ يوم 

ما يلي : 

 : بتسمية  الشركة  تسمية  تغيير 

العلوم  و  للقانون  الخاصة  املدرسة 

 Ecole)« اإلنسانية  و  السياسية 

 Privée De Droit Des Sciences

(politiques et Humaine

 SUP H التجاري  الشعار  إضافة 

: DROIT PRIVEE

تحيين النظام األسا�سي.

بكتابة  القـانوني  اإليـداع  تم 

ألكادير  التجارية  للمحكمة  الضبط 

رقم  تحت   (2(( فبراير   9 بتاريخ 

.228492

570 P

 INSPIRATION PHARMA
تغيير التسمية اإل تماعية للشركة 

ذات املسؤولية املحدودة
  SARL au capital de 100000 Dhs

 R.C 44603

 N° 30 IMM 24 RES SAADA HAY

 MOHAMMADI  AGADIR

العام  الجمع  قرار  بمو 8 

 ،(2(2 ديسمبر   6 ليوم  اإلستثنائي 

تسمية  بتغيير  علما  االحاطة  تمت 

 INSPIRATION SANTE« شركة 

 06/12/2021 تاريخ  من   
ً
إبتداءأ  «

 INSPIRATION« تسمية  لتأخد 

البند  تغيير  تم  وبذلك   »PHARMA

الثاني من القانون األسا�سي للشركة.
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كتابة  لدى  القانوني  االيداع 
بأكادير  التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت  يناير))2)   (2 بتاريخ 

 .228(28
571 P

 P F M
شركة ذات مسؤولية محدودة  

رأسمالها  2.222.222درهم .
املقر اال تماعي : شتوكة أيت 
باها،املنطقة املسقية أوخري8 

C.M.V. 806 طريق تزنيت أحد بلفاع
تغيير الهدف اإل تماعي للشركة

تحيين القانون األسا�سي
العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
ديسمبر   22 اإلستثنائي املنعقد يوم 
 P F Mشركة لشركاء    (2(2
 2.222.222 رأسمالها  »ش.ذ.م.م«، 
بشتوكة    اإل تماعي  مقرها  درهم، 
أوخري8  املسقية  باها،املنطقة  أيت 
أحد  تزنيت  طريق   C.M.V. 806

بلفاع، تقرر التالي :
تغيير الهدف اإل تماعي للشركة   

الذي أصبح كاآلتي:
 تصدير الفواكه و الخضر

 اإلستغالل الفالحي
 تحويل و تثمين الفواكه و الخضر 
تعديل  تم  التغيير  هدا  إثر  وعلى 
كما   ، من القانون األسا�سي   3 البند 
تم تحيين القانون األسا�سي للشركة .

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة االبتدائية النزكان 
تحت رقم 32) بتاريخ 4 فبراير ))2).

من أ ل اإلستخالص والبيان : املسير

572 P

 AFRICA TRANSPORT ET
 LOGISTIQUE SOLUTIONS »

A.T.L.S « SARL
شركة أفـــــريــــكــــا تــرونـــســبــور 
و اللــوجــيـــستــك ســلـوســيــون 

ش.م.م
العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
و  تــرونـــســبــور  أفـــــريــــكــــا  لشركة 
ش.م.م  ســلـوســيــون  اللــو ــيـــستــك 

بعد  و   (2(2 نوفمبر   4 بتاريخ 

ما  تقرر  املحضر,  و قراءة  االستماع 

يلي  

لشركة  نشاط  اضافة  تمت 

أفـــــريــــكــــا تــرونـــســبــور و اللــو ــيـــستــك 

البضائع  (نقل  ش.م.م  ســلـوســيــون 

لحساب لغير).

تم تعيين السيد الحسن امعيش 

نشاط  عن  مسئول  و  وحيد  كمسير 

النقل للشركة. 

امعيش  فيصل  السيد  استقالة 

من منصبه كمسيرمساعد للشركة. 

امعيش  الحسن  السيد  تعيين 

كمسير وحيد للشركة.

الصالحيات  تفويض  ميع 

بالشركة  املتعلقة  واالمضاءات 

للسيد الحسن امعيش.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

باكادير بتاريخ ) ديسمبر 2)2) تحت 

رقم 97337 .
الخالصة و التذكير: 

573 P

STE SAMIFISC

CABINET COMPTABLE ET FISCAL

 SIEGE SOCIAL : IMM ZERKDI ET AMZIL

 APPT N°01 AV AL MOUKAOUAMA

.AGADIR

 TEL: 06.11.82.46.25 / FIX :

25.(8.(3.(8.68

EMAIL: samifisc@gmail.com

 STE KONOUZ

 HOSPITALITY
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

20/01/2022 تم إقرار ما يلي :  

انشاء فرع في العنوان التالي : رقم 

9 شارع الليمون، أكادير.

التسيير واالمضاء للسيد الحسين 

الشرفاوي.

باملحكمة  تم  القانوني  اإليداع 

بتاريخ  بأكادير  التجارية 

10/02/2022 تحت رقم 228526.

574 P

ATLAS TOURS
ش.ذ.م.م.

رأسمالها 2.222.222  درهم 

املقر اإل تماعي : أكادير، 52 شارع 

الحسن الثاني

اإلعالن عن وفاة أحد الشركاء
 توزيع التركة على الورثة

 تقسيم  ديد للرأسمال اإل تماعي
 تحيين القانون األسا�سي للشركة

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

اإلستثنائي املنعقد بتاريخ 2) ديسمبر 

تم اإلعالن عن وفاة املرحوم   ،(2(2

يملك  كان  الذي  الكروني  كريم 

رأسمال  من  إ تماعية  حصة   296

الشركة، وتقرر التالي :

 توزيع التركة بين الورثة. 

 تقسيم  ديد لرأسمال الشركة

 تحيين القانون األسا�سي للشركة

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

ألكادير  التجارية  باملحكمة  الضبط 

فبراير   9 بتاريخ   228482 تحت رقم 

.(2((

575 P

SOCIETE PANI CALDO
SARL D’A.U

الجريدة  في  وقع  خطا  استدراك 

الرسمية عدد 5724

بدال من  كائن باملحل رقم 2 بقعة 

التصريح  تم  اكادير  الهدى  حي   226

مفسوخا  يعتبر  العقد  هذا  بان 

تاريخ  من  ابتداء  القانون  بقوة 

31/12/2020

 ( رقم  باملحل  كائن  ب  يعوض 

اكادير  الهدى  حي   226 بقعة   3 و 

يعتبر  العقد  هذا  بان  التصريح  تم 

من  ابتداء  القانون  بقوة  مفسوخا 

تاريخ 31/12/2020

التجاري  بالسجل  املسجلة 

باملحكمة التجارية بأكادير تحت عدد 

.43372

576 P

  SOCIETE IBRAL IMPORT
الجريدة  في  وقع  خطا  استدراك 

الرسمية عدد5724 
 بدال  السيد زياتي عبد الكريم 
 السيد أبو املا�سي عبد الكريم  

 يعوض ب 
  السيد زياتي عبد الكريم  
 السيد أبو املا�سي العربي

تم   : القانوني  اإليداع 
بانزكان  االبتدائية  باملحكمة 
عدد  تحت   08/02/2022 يومه 
التجارى  السجل  رقم   248/2022

.(5377
577 P

 STE INSTITUTION
 BOUTZERZITE PRIVEE

S.A.R.L
تجزئة الحسنية بلوك أ رقم 58) أنزا 

أكادير
العادي  غير  العام  الجمع  خالل 
املنعقد يوم 25/11/2021 تم اتخاذ 

القرار بشان التغييرات التالية : 
إلى  عادية  ممارسة  من  التحول 

ممارسة كاملة
إلى  العادي  التمرين  من  التغيير 

التمرين الكامل
النظام  من   23 املادة  حس8 

االسا�سي
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   24 بتاريخ  باكادير  التجارية 

))2) تحت رقم )22854.
577 P

SOCIETE RAY1
 SARL AU

رأ2 مالها 222.222 درهم
املقر اال تماعي: رقم ) الطابق 

الثاني عمارة 62 شارع الحسن األول 
الداخلة أݣادير 

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
6) يناير ))2) م، فوت السيد محمد 
حصة التي يملكها في   2222 إبرارحي 
شركة »RAY2 « لصالح السيد محمد 

علوش و السيد إبراهيم اية عيوش.
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بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
بتاريخ املؤرخ   »RAY2«  لشركة 

6) يناير ))2) م، تقرر ما يلي:
الحصص  تفويت  على  املصادقة 
إبرارحي  محمد  السيد  يملكها  التي 
لصالح السيد محمد علوش والسيد 

إبراهيم اية عيوش.
إستقالة السيد محمد إبرارحي من 
التسيير وتعيين السيد محمد علوش 
والسيد إبراهيم اية عيوش مسيران 

للشركة ملدة غير محدودة.
تعديل القانون األسا�سي للشركة.

الجديد  األسا�سي  القانون  تبني 
املحدودة املسؤولية  ذات  للشركة 

.RAY2
لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 
بتاريخ  بأڭادير  التجارية  املحكمة 
02/11/ ))2)م تحت رقم: ))2285.
579 P

STE BELHOUS TRAVAUX 
شركة بلحوس ترافو ش.م.م
املوافقة على حسابات املوازنة

بمقت�سى محضر القرار االستثنائي 
محدودة  مسؤولية  ذات  للشركة 
ديسمبر   (2 بتاريخ  للشريك الوحيد 

2)2) تقرر ما يلي :
املوافقة على حسابات املوازنة.

إخالء املصفي.
اإلغالق النهائي لفسخ للشركة .  

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم  وقد 
تزنيت  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت   14/01/2022 بتاريخ 

.15/2022
580 P

ESTHIQUE SAHARA METAL
 SARL A ASSOCIE UNIQUE
شـركـة محدودة املسؤولية ذات 

شريك وحيد
رأسمالها 222.222.22 درهم
مقرها : حي الغفران رقم 5)

الداخلة
I - تأسيـــس :

بتاريخ   عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إحداث القانون   ،  23/03/2021
األسا�سي لشـركـة محدودة املسؤولية 

ذات شريك وحيد. 

 ESTHIQUE SAHARA التسميــة: 

 METAL SARL A ASSOCIE

UNIQUE شـركـة محدودة املسؤولية 

ذات شريك وحيد

سواء  الشركة  تهدف   : الهــدف 

لحسابها  خار ه  أو  املغرب  داخل 

الخاص أو لحساب الغير إلى : 

استخراج املعادن وخام الحديد، 

وبيع  شراء  إعادة تدوير مواد الخام، 

املواد املعدنية والحديدية و توزيعها 

بالجملة.

املعدنية،  تدوير الخردة  إعادة 

إعادة   ، املعدنية  الخردة  استعادة 

تدوير خردة األملنيوم.

استيراد وتصدير.

العمليات  كذلك  ميع 

التي  املالية  التجارية،  الصناعية، 

مباشرة  غير  أو  مباشرة  عالقة  لها 

بالهدف اإل تماعي.

الغفران  حي  اال تماعي:  املقر 

رقم5) الداخلة.

تاريخ  من  ابتداء  سنة   99 املــدة: 

التأسيس النهائـي.

في  املال  رأ2  حدد   : املـال  رأ2 

مبلغ 222.222.22 درهم مقسم على 

درهم،    222 فئة  من  حصة   2222

 : الوحيد  الشريك  لفائدة  للواحـد 

بالل الشباب.

التسييـر : عهـد تسييـر الشركـة إلى 

السيد الوحيد : بالل الشباب.

فاتـح  من  تبتـدئ   : املاليـة  السنـة 

كل  من  د نبـر   32 في  وتنتهـي  ينايـر 

سنـة.

األربــاح : %5 لالحتياط القانـــونـي.

II - اإليــداع القانـونـي : تـم اإليـداع 

القانـونـي باملحكمـة االبتدائية لواليـة 

 هـة الداخلة - وادي الذه8، بمدينـة 

تحـت   19/04/2021 يـوم  الداخلـة 

التجاري  السجل   638/2021 عـدد 

رقم 27963.
للنشر والبيان

1 C

 NAJM EL BOUGHAZ

SAHARA
 SARL A ASSOCIE UNIQUE 

شـركـة محدودة املسؤولية ذات 

شريك وحيد
رأسمالها 222.222.22 درهم

مقرها : حي الغفران رقم 4)

الداخلة

I - تأسيـــس :

بتاريخ   عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إحداث القانون   ،  23/03/2021

األسا�سي لشـركـة محدودة املسؤولية 

ذات شريك وحيد. 

 NAJM EL BOUGHAZ : التسميــة

 SAHARA SARL A ASSOCIE

UNIQUE شـركـة محدودة املسؤولية 

ذات شريك وحيد

سواء  الشركة  تهدف   : الهــدف 

لحسابها  خار ه  أو  املغرب  داخل 

الخاص أو لحساب الغير إلى : 

شراء  الخام،  مواد  تدوير  إعادة 

والحديدية  املعدنية  املواد  وبيع 

وتوزيعها بالجملة، استخراج املعادن 

وخام الحديد، 

املعدنية،  تدوير الخردة  إعادة 

األملنيوم،  خردة  تدوير  إعادة 

استعادة الخردة املعدنية.

استيراد وتصدير.

العمليات  كذلك  ميع 

التي  املالية  التجارية،  الصناعية، 

مباشرة  غير  أو  مباشرة  عالقة  لها 

بالهدف اإل تماعي.

املقر اال تماعي:  حي الغفران رقم 

-4) الداخلة.

تاريخ  من  ابتداء  سنة   99 املــدة: 

التأسيس النهائـي.
في  املال  رأ2  حدد   : املـال  رأ2 

مبلغ 222.222.22 درهم مقسم على 

درهم،    222 فئة  من  حصة   2222

 : الوحيد  الشريك  لفائدة  للواحـد 

ادريس نجم.

التسييـر : عهـد تسييـر الشركـة إلى 

السيد الوحيد : ادريس نجم.

فاتـح  من  تبتـدئ   : املاليـة  السنـة 
كل  من  د نبـر   32 في  وتنتهـي  ينايـر 

سنـة.
األربــاح : %5 لالحتياط القانـــونـي.

/-II اإليــداع القانـونـي :
باملحكمـة  القانـونـي  اإليـداع  تـم   
 - الداخلة  لواليـة  هـة  االبتدائية 
الداخلـة  بمدينـة  الذه8،  وادي 
عـدد  تحـت   13/04/2021 يـوم 
رقم  التجاري  السجل   598/2021

.27922
للنشر والبيان

2 C

SAHARA FER & METAL
 SARL A ASSOCIE UNIQUE
شـركـة محدودة املسؤولية ذات 

شريك وحيد
رأسمالها 222.222.22 درهم

مقرها : حي الغفران رقم 6) - 
الداخلة -

I - تأسيـــس :
بتاريخ   عرفي  عقد  بمقت�سى   
تم إحداث القانون   ،  23/03/2021
األسا�سي لشـركـة محدودة املسؤولية 

ذات شريك وحيد. 
 SAHARA FER التسميــة: 
 & METAL SARL A ASSOCIE
UNIQUE شـركـة محدودة املسؤولية 

ذات شريك وحيد
سواء  الشركة  تهدف   : الهــدف 
لحسابها  خار ه  أو  املغرب  داخل 

الخاص أو لحساب الغير إلى :
شراء  الخام،  مواد  تدوير  إعادة 
والحديدية  املعدنية  املواد  وبيع 

وتوزيعها بالجملة.
املعدنية،  تدوير الخردة  إعادة 
األملنيوم،  خردة  تدوير  إعادة 

استعادة الخردة املعدنية.
استخراج املعادن وخام الحديد، 

استيراد وتصدير.
 كذلك  ميع العمليات الصناعية،
عالقة  لها  التي  املالية  التجارية، 
بالهدف  مباشرة  غير  أو  مباشرة 

اإل تماعي.
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املقر اال تماعي:  حي الغفران رقم 

6) - الداخلة.

تاريخ  من  ابتداء  سنة   99 املــدة: 

التأسيس النهائـي.

في  املال  رأ2  حدد   : املـال  رأ2 

مبلغ 222.222.22 درهم مقسم على 

درهم،    222 فئة  من  حصة   2222

 : الوحيد  الشريك  لفائدة  للواحـد 

محمد البوراري.

التسييـر : عهـد تسييـر الشركـة إلى 

السيد الوحيد : محمد البوراري.

فاتـح  من  تبتـدئ   : املاليـة  السنـة 

كل  من  د نبـر   32 في  وتنتهـي  ينايـر 

سنـة.

األربــاح : %5 لالحتياط القانـــونـي.

II - اإليــداع القانـونـي : تـم اإليـداع 

القانـونـي باملحكمـة االبتدائية لواليـة 

 هـة الداخلة - وادي الذه8، بمدينـة 

تحـت   06/04/2021 يـوم  الداخلـة 

التجاري  السجل   547/2021 عـدد 

رقم 27845. 
للنشر والبيان

3 C

SAHARIANO FRIGO

 SARL A ASSOCIE UNIQUE

شـركـة محدودة املسؤولية ذات 

شريك وحيد

رأسمالها 222.222.22 درهم

مقرها : تجزئة املسيرة 3  التوسعة 

الصناعية »وحدة التجميد« بجان8 

قرية الصيد ملهيريز

I - تأسيـــس:

بتاريخ   عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إحداث القانون   ،  31/03/2021

األسا�سي لشـركـة محدودة املسؤولية 

ذات شريك وحيد.

 SAHARIANO FRIGO :التسميــة

SARL A ASSOCIE UNIQUE شـركـة 

محدودة املسؤولية ذات شريك وحيد

سواء  الشركة  تهدف   : الهــدف 

لحسابها  خار ه  أو  املغرب  داخل 

الخاص أو لحساب الغير إلى :

بالجملة  لألسماك  مسمكة 

وتسويق  بيع  شراء،  وبالتقسيط. 

املواد ولوازم الصيد.

الغيار  قطع  وتصدير  استيراد 

لقوارب وبواخر الصيد.

التجهيزات  وصيانة  إعداد 

بالقوارب  املتعلقة  واملجوهرات 

والبواخر.

الصيد البحري بجميع أشكاله.

العمليات  كذلك  ميع 

التي  املالية  التجارية،  الصناعية، 

مباشرة  غير  أو  مباشرة  عالقة  لها 

بالهدف اإل تماعي.

تجزئة املسيرة  املقر اال تماعي:    

»وحدة  الصناعية  التوسعة   3

التجميد« بجان8 قرية الصيد ملهيريز.

تاريخ  من  ابتداء  سنة   99 املــدة: 

التأسيس النهائـي.

في  املال  رأ2  حدد   : املـال  رأ2 

مبلغ 222.222.22 درهم مقسم على 

درهم،    222 فئة  من  حصة   2222

للواحـد لفائدة الشريك الوحيد :علي 

بوستة.

التسييـر : عهـد تسييـر الشركـة إلى 

السيد الوحيد : علي بوستة.

فاتـح  من  تبتـدئ   : املاليـة  السنـة 

كل  من  د نبـر   32 في  وتنتهـي  ينايـر 

سنـة.

/-األربــاح : %5 لالحتياط القانـــونـي.

II - اإليــداع القانـونـي : تـم اإليـداع 

القانـونـي باملحكمـة االبتدائية لواليـة 

 هـة الداخلة - وادي الذه8، بمدينـة 

تحـت   19/04/2021 يـوم  الداخلـة 

التجاري  السجل   639/2021 عـدد 

رقم 27965.
للنشر والبيان

4 C

OLACOSTA 07

 SARL - AU 

تأسيس شركـة

شركـة محدودة املسؤولية

رأسمالها 222.222 درهم

 MAX 14 املقر اال تماعي: فيال

Divison n°14، شارع محمد 

الساد2، الجديدة.

 رقم التقييد في السجل التجاري:

28993

بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ 

 22 بتاريخ  مسجل  يناير))2)،   27

القانون  إعداد  تم   ،(2(( يناير 

األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية 

باملميزات التالية :

محدودة  شركـة   : الشركة  شكل 

املسؤولية دات شريك وحيد. 

 OLACOSTA 27 : تسمية الشركة

.SARL-AU

غـرض الشركة : مقهى مطعم.

انشطة تجارية و عقارية.

فيال  اال تماعي:  املقر  عنوان 

شارع   ،  MAX 14،Divison n°14

محمد الساد2، الجديدة.

محدد  املبلغ  الشركة:  رأسمال 

إلى  مقسم  درهم   222.222 في 

بقيمة  ا تماعية  2222حصة 

في  الواحدة  للحصة  درهم   222.22

اسم الشريك الوحيد :

 2222 القبابي:  السيد  مال   -

حصة ا تماعية.

ويسيرها  الشركة  يدير  التسيير: 

السيد  مال  محدودة  غير  ملدة 

الوطنية  للبطاقة  الحامل  القبابي 

.M253455 للتعريف رقم

اإليداع  تم  القانوني:  اإليداع 

االبتدائية  باملحكمة  القانوني 

 (2(( يناير   (7 بتاريخ  بالجديدة 

تحت رقم 5)74).
خالصة وبيان

5 C

CAPITAL INVEST IMMO

SARL-AU

تعديالت

شركـة محدودة املسؤولية دات 

شريك وحيد

رأسمالها 222.222درهم

املقر اال تماعي: تجزئة السالم 2، 

رقم 22، الشقة 23، الجديدة.

رقم التقييد في السجل التجاري:

28(73

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

 ،(2(2 يونيو   (( بتاريخ  االستثنائي 

للشركة  الوحيد  الشريك  قرر 

املجيد  عبد  السيد  اعاله  املذكورة 

الصادقي مايلي :

املقرر االول :

تغيير انشطة الشركة التالية :

االنعاش العقاري.

تا ر في مواد البناء بالتقسيط.

املختلفة  االشغال  في  مقاول 

واشغال البناء.

وتعويضها باألنشطة التالية:

اشغال مختلفة و اشغال البناء.

مواد  انواع  مختلف  وبيع  شراء 

البناء و الترميم.

األنابي8  و  املعدنية  اإلنشاءات 

الصناعية و القنوات.

املقرر االثاني :

تحيين القانون االسا�سي للشركة 

طبقا ملواد القانون رقم 5/96 املتعلق 

بقانون الشركات محدودة املسؤولية.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

االبتدائية  باملحكمة  القانوني 

 (2(2 يونيو   (3 بتاريخ  بالجديدة 

تحت رقم 8)66).
خالصة وبيان

6 C



3685 الجريدة الرسميةعدد 5725 - 8) ر 8 2443 )) مار2 ))2)) 

BESASUD
SARL

شـركـة محدودة املسؤولية 
رأسمالها  222.222.22درهم

مقرها : حي املسيرة ) شارع عبد 
الرحيم بوعبيد رقم 8)

الداخلة
I - تأسيـــس :

بتاريخ   عرفي  عقد  بمقت�سى   
تم إحداث القانون   ،  06/07/2021
األسا�سي لشـركـة محدودة املسؤولية.

 BESASUD SARL  : التسميــة 
شـركـة محدودة املسؤولية.

سواء  الشركة  تهدف   : الهــدف 
لحسابها  خار ه  أو  املغرب  داخل 

الخاص أو لحساب الغير إلى :
نقل البضائع لحساب الغير.

اشغال البناء عامة.
، تسويق  ميع  استيراد وتصدير 

معدات ومواد البناء.
العمليات  كذلك  ميع 
املالية التي لها  التجارية،  الصناعية، 
عالقة مباشرة أو غير مباشرة بالهدف 

اإل تماعي.
 ( املسيرة  حي    : اال تماعي  املقر 
 -  (8 شارع عبد الرحيم بوعبيد رقم 

الداخلة.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املــدة 

التأسيس النهائـي
في  املال  رأ2  حدد   : املـال  رأ2 
مبلغ 222.222.22 درهم مقسم على 
درهم،    222 فئة  من  حصة   2222

للواحـد لفائدة الشركاء :
يوسف اونبارك 522 حصة.

سالم ايت اوعدي 522 حصة.
التسييـر : عهـد تسييـر الشركـة إلى 

السيد يوسف اونبارك
فاتـح  من  تبتـدئ   : املاليـة  السنـة 
كل  من  د نبـر   32 في  وتنتهـي  ينايـر 

سنـة.
األربــاح : %5 لالحتياط القانـــونـي.

/-II اإليــداع القانـونـي : تـم اإليـداع 
القانـونـي باملحكمـة االبتدائية لواليـة 
 ، الذه8  وادي   - الداخلة   هـة 
   13/07/2021 بمدينـة الداخلـة يـوم 
السجل   1266/2021 عـدد  تحـت 

التجاري رقم 2)289.
للنشر والبيان
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LYMAROC
SARL

شـركـة محدودة املسؤولية 

رأسمالها  5.222.222.22درهم

مقرها : حي النهضة 22 شارع الزوبير 

بن العوام رقم -24 الداخلة -

I - تأسيـــس :

بتاريخ   عرفي  عقد  بمقت�سى   

القانون  إحداث  تم   ،03/08/2021

األسا�سي لشـركـة محدودة املسؤولية.

 LYMAROC SARL التسميــة: 

شـركـة محدودة املسؤولية.

سواء  الشركة  تهدف   : الهــدف 

لحسابها  خار ه  أو  املغرب  داخل 

الخاص أو لحساب الغير إلى : 

اشغال البناء عامة.

نقل البضائع لحساب الغير.

، تسويق  ميع  استيراد وتصدير 

معدات ومواد البناء.

العمليات  كذلك  ميع 

التي  املالية  التجارية،  الصناعية، 

مباشرة  غير  أو  مباشرة  عالقة  لها 

بالهدف اإل تماعي.

 22 حي النهضة  املقر اال تماعي:  

 -  24 رقم  العوام  بن  الزوبير  شارع 

الداخلة.

تاريخ  من  ابتداء  سنة   99 املــدة: 

التأسيس النهائـي

رأ2 املـال : حدد رأ2 املال في مبلغ 

على  مقسم  درهم   5.222.222.22

درهم،    222 52.222 حصة من فئة 

للواحـد لفائدة الشركاء :

محمد الزاهر 5222) حصة

لحسن الزاهر 5222) حصة

التسييـر : عهـد تسييـر الشركـة عن 

طريق التوقيع املنفصل إلى السيدان : 

محمد الزاهر.

لحسن الزاهر.

فاتـح  من  تبتـدئ   : املاليـة  السنـة 

كل  من  د نبـر   32 في  وتنتهـي  ينايـر 

سنـة.

األربــاح : %5 لالحتياط القانـــونـي.

II - اإليــداع القانـونـي : تـم اإليـداع 
القانـونـي باملحكمـة االبتدائية لواليـة 
 هـة الداخلة - وادي الذه8، بمدينـة 
تحـت   04/08/2021 يـوم  الداخلـة 
السجل التجاري   1359/2021 عـدد 

رقم 29253.
للنشر والبيان
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 MON MARKET DAKHLA
SAHARA

 SARL A ASSOCIE UNIQUE
شـركـة محدودة املسؤولية ذات 

شريك وحيد
رأسمالها 222.222.22 درهم

مقرها : حي املسيرة 3 شارع طول 
عمرو رقم )2

الداخلة
I - تأسيـــس :

بتاريخ   عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إحداث القانون   ،  02/09/2021
األسا�سي لشـركـة محدودة املسؤولية 

ذات شريك وحيد. 
 MON MARKET  : التسميــة 
 DAKHLA SAHARA SARL A
ASSOCIE UNIQUE شـركـة محدودة 

املسؤولية ذات شريك وحيد.
سواء  الشركة  تهدف   : الهــدف 
لحسابها  خار ه  أو  املغرب  داخل 

الخاص أو لحساب الغير إلى :
استيراد و تصدير ، تسويق املواد 

الغذائية بالجملة والتقسيط.
نقل البضائع لحساب الغير.

استيراد وتصدير، تسويق، تجارة، 
وتسويق  توزيع  وساطة،  تمثيل، 
املعدات  املواد،  املنتو ات،   ميع 

والبضائع.
العمليات  كذلك  ميع 
التي  املالية  التجارية،  الصناعية، 
مباشرة  غير  أو  مباشرة  عالقة  لها 

بالهدف اإل تماعي. 
 3 املسيرة  حي    : اال تماعي  املقر 
شارع طول عمرو رقم )2 - الداخلة.

تاريخ  من  ابتداء  سنة   99 املــدة: 
التأسيس النهائـي

في  املال  رأ2  حدد   : املـال  رأ2 

مبلغ 222.222.22 درهم مقسم على 

درهم،    222 فئة  من  حصة   2222

 : الوحيد  الشريك  لفائدة  للواحـد 

لحسن يمين.

التسييـر : عهـد تسييـر الشركـة إلى 

السيد الوحيد : لحسن يمين

فاتـح  من  تبتـدئ   : املاليـة  السنـة 

كل  من  د نبـر   32 في  وتنتهـي  ينايـر 

سنـة.

األربــاح : %5 لالحتياط القانـــونـي.

II - اإليــداع القانـونـي : تـم اإليـداع 

القانـونـي باملحكمـة االبتدائية لواليـة 

 هـة الداخلة - وادي الذه8، بمدينـة 

تحـت   09/09/2021 يـوم  الداخلـة 
السجل التجاري   1506/2021 عـدد 

رقم 29322.
للنشر والبيان

9 C

NAMASS TRANS
 SARL A ASSOCIE UNIQUE

شـركـة محدودة املسؤولية ذات 

شريك وحيد

رأسمالها 222.222.22 درهم

مقرها : حي املسيرة 3 زنقة واد 

تانسيفت الطابق األول رقم 22

الداخلة

I - تأسيـــس :

بتاريخ   عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إحداث  تم   ،02/09/2021

األسا�سي لشـركـة محدودة املسؤولية 

ذات شريك وحيد. 

 NAMASS TRANS  : التسميــة 

SARL A ASSOCIE UNIQUE شـركـة 

محدودة املسؤولية ذات شريك وحيد

سواء  الشركة  تهدف   : الهــدف 

لحسابها  خار ه  أو  املغرب  داخل 

الخاص أو لحساب الغير إلى : 

نقل البضائع لحساب الغير.

اشغال البناء عامة.

ونقل  تسويق  وتصدير،  استيراد 

 ميع معدات ومواد البناء.
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 كذلك  ميع العمليات الصناعية،
عالقة  لها  التي  املالية  التجارية، 
بالهدف  مباشرة  غير  أو  مباشرة 

اإل تماعي.
 3 املسيرة  حي   : اال تماعي  املقر 
زنقة واد تانسيفت الطابق األول رقم 

22 - الداخلة.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املــدة 

التأسيس النهائـي
في  املال  رأ2  حدد   : املـال  رأ2 
مبلغ 222.222.22 درهم مقسم على 
درهم،    222 فئة  من  حصة   2222
 : الوحيد  الشريك  لفائدة  للواحـد 

محمد بن الحاج
التسييـر : عهـد تسييـر الشركـة إلى 

السيد الوحيد : محمد بن الحاج
فاتـح  من  تبتـدئ   : املاليـة  السنـة 
كل  من  د نبـر   32 في  وتنتهـي  ينايـر 

سنـة.
األربــاح : %5 لالحتياط القانـــونـي.

II - اإليــداع القانـونـي : تـم اإليـداع 
القانـونـي باملحكمـة االبتدائية لواليـة 
 هـة الداخلة - وادي الذه8، بمدينـة 
تحـت   17/09/2021 يـوم  الداخلـة 
السجل التجاري   1528/2021 عـدد 

رقم 29345. 
للنشر والبيان

10 C

KHADIJA PESACDO
SARL AU

شـركـة ذات مسؤولية محدودة 
لشريك وحيد

رأسمالها 222.222.22 درهم
مقرها : حي السالم زنقة الدشيرة رقم 

237 - الداخلة
I - تأسيـــس :

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إحداث القانون   ،  21/01/2022
مسؤولية  ذات  لشـركـة  األسا�سي 

محدودة بشريك وحيد.
  KHADIJA PESACDO التسميــة: 
SARL A ASSOCIE UNIQUE شـركـة 
لشريك  محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد

سواء  الشركة  تهدف   : الهــدف 
لحسابها  خار ه  أو  املغرب  داخل 

الخاص أو لحساب الغير إلى :
بيع و شراء  ميع أنواع األسماك 

و املنتجات البحرية 
العمليات  كذلك  ميع 
التي  املالية  التجارية،  الصناعية، 
مباشرة  غير  أو  مباشرة  عالقة  لها 

بالهدف اإل تماعي.
املقر اال تماعي:  حي السالم   -/3 

زنقة الدشيرة رقم 237 - الداخلة
تاريخ  من  ابتداء  سنة   99 املــدة: 

التأسيس النهائـي.
في  املال  رأ2  حدد   : املـال  رأ2 
مقسم  درهم   222.222.22 مبلغ 
 222 فئة  من  حصة   2222 على 
درهم للواحـد لفائدة السيد الشريك 

الوحيد : عبد العزيز العبودي 
:عهـد تسييـر الشركـة إلى  التسييـر 

السيد الوحيد عبد العزيز العبودي
فاتـح  من  تبتـدئ   : املاليـة  السنـة 
كل  من  د نبـر   32 في  وتنتهـي  ينايـر 

سنـة.
األربــاح : %5 لالحتياط القانـــونـي.

II - اإليــداع القانـونـي : تـم اإليـداع 
القانـونـي باملحكمـة االبتدائية لواليـة 
 هـة الداخلة - وادي الذه8، بمدينـة 
تحـت   08/02/2022 يـوم  الداخلـة 
التجاري  السجل   226/2022 عـدد 

رقم 2669).
للنشر والبيان
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TO AGRO
SARLAU

   الشقة  24 عمارة 66 شارع الحسن 
التاني الطابق ) بني مالل

را2 املال 222.222 دهم 
السجل التجاري رقم 7425

االستتنائي  القرار  بمقت�سى 
بتاريخ  الشركة  للشركاء 

23/12/2021 تم ما يلي :
- قفل التصفية.

- املصادقة على حساب التصفية  
و تقرير املصفي.

- اعالن نهاية تصفية الشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 67 االبتدائية ببني مالل تحت عدد 

بتاريخ 25/1/2022.
12 C

SOREC
الشركة امللكية لتشجيع الفرس

شركة مساهمة
رأسمالها 52.222.222 درهم

املقر اال تماعي : زاوية زنقة بدر 
وهترون الرشيد، أكدال الرباط

السجل التجاري : 68245
تعيين رئيس  ديد ملجلس اإلدارة

يعين السيد محمد صديقي وزير 
والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة 
رئيسا  والغابات،  واملياه  القروية 
مللكية  الشركة  إدارة   ديدا ملجلس 

لتشجيع الفر2.
اإليداع القانوني  : تم اإليداع لدى 
باملحكمة  الضبط  كتابة  مصلحة 
فبراير   9 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

))2) تحت رقم 6)9.
املجلس اإلداري

9

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

 CAVILL PRIVATE
LANGUAGE SOLUTIONS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 4-22)77 
صندوق البريد رقم 246، 73222، 

الداخلة املغرب
 CAVILL PRIVATE LANGUAGE

SOLUTIONS شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي حي املطار 
زنقة الحسن الثاني رقم 22 - 73222 

الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(2275

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداد  تم   (2(2 نونبر   32

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 CAVILL PRIVATE LANGUAGE

.SOLUTIONS

:  ميع  بإيجاز  الشركة  غرض 

والتو يه  التدري8  عمليات 

للشركات  املخصصة  والتوظيف 

واإلدارات القانونية العامة أو الخاصة 

املخصصة  اال تماعات  وتنظيم 

للتدري8 وقيادة املجموعة.

عنوان املقر اال تماعي : حي املطار 

زنقة الحسن الثاني رقم 22 - 73222 

الداخلة املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 Mr. CAVILL FREDERICK السيد

GEORGE : 1.000 حصة بقيمة 222 

درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

 CAVILL FREDERICK السيد 

GEORGE عنوانه(ا) بريطانيا  

82)76 - بريطانيا.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

 CAVILL FREDERICK السيد 

GEORGE عنوانه(ا) بريطانيا  

82)76 - بريطانيا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  الده8  بوادي  االبتدائية 

د نبر 2)2) تحت رقم 5)2).

2I
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رمزي لالستشارات

 MAROC TECHNIQUE ET
INGENIERIE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

رمزي لالستشارات
شارع 4) نونبر عمارة حمدي ولد 

الرشيد الطابق رقم 22 شقة رقم 22 
العيون ، 72222، العيون املغرب
 MAROC TECHNIQUE ET

INGENIERIE شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي حي 
الحجري رقم )9 العيون - 72222 

العيون املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

39935
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(2 يناير   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 MAROC TECHNIQUE ET

. INGENIERIE
غرض الشركة بإيجاز : التصنيف

السيطرة
التشخيص 

اإلنتاج واألداء
حي   : اال تماعي  املقر  عنوان 
 72222  - العيون   9( رقم  الحجري 

العيون املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 72.222 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محفوظ اخطار عنوانه(ا) 
حي الشريفة زنقة 2 رقم 336 طابق 2 
شقة 22 عين الشق البيضاء 2222) 

الدار البيضاء املغرب .

حردة  لدين  السيد  مال 

وليلي  ممر  صالحة  فيال  عنوانه(ا) 

البيضاء  ايميرود  ساحل  شارع 

2222) الدار البيضاء املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محفوظ اخطار عنوانه(ا) 
حي الشريفة زنقة 2 رقم 336 طابق 2 

شقة 22 عين الشق البيضاء 2222) 

الدار البيضاء املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   29 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

))2) تحت رقم 156/2022.

(I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

SURF OUM LABOUIR
شركة التضامن
تفويت حصص

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 4-22)77 

صندوق البريد رقم 246، 73222، 

الداخلة املغرب

SURF OUM LABOUIR شركة 

التضامن

وعنوان مقرها اإل تماعي حي السالم 
رقم 963 - 73222 الداخلة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.7375

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   (2(2 د نبر   (( في  املؤرخ 

املصادقة على :

شريفة  اللة  (ة)  السيد  تفويت 

من  ا تماعية  حصة   (22 العلوي 

(ة)  حصة لفائدة السيد   (22 أصل 

 (( بتاريخ  الصادق  الحفيظ  عبد 

د نبر 2)2).

الشيخ  وناتي  (ة)  السيد  تفويت 

من  ا تماعية  حصة   (22 املامي 

(ة)  حصة لفائدة السيد   (22 أصل 

 (( بتاريخ  الصادق  الحفيظ  عبد 

د نبر 2)2).

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 24 بتاريخ  الده8  بوادي  االبتدائية 

يناير ))2) تحت رقم 33/2022.

3I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

SURF OUM LABOUIR
شركة التضامن

تحويل الشكل القانوني للشركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 4-22)77 
صندوق البريد رقم 246، 73222، 

الداخلة املغرب
SURF OUM LABOUIR شركة 

التضامن
و عنوان مقرها اال تماعي حي السالم 

رقم 963 - 73222 الداخلة .
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.7375

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في )) د نبر 2)2) تم تحويل 
الشكل القانوني للشركة من »شركة 
التضامن« إلى »شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد«
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  الده8  بوادي  االبتدائية 

يناير ))2) تحت رقم 33/2022.

4I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

SURF OUM LABOUIR
شركة التضامن

تعيين مسير  ديد للشركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 4-22)77 
صندوق البريد رقم 246، 73222، 

الداخلة املغرب
SURF OUM LABOUIR شركة 

التضامن
وعنوان مقرها اإل تماعي حي السالم 
رقم 963 - 73222 الداخلة املغرب.

تعيين مسير  ديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.7375

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
2)2) تم تعيين  )) د نبر  املؤرخ في 
السيد(ة)  للشركة  مسير  ديد 

الصادق عبد الحفيظ كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  الده8  بوادي  االبتدائية 

يناير ))2) تحت رقم 33/2022.
5I

رمزي لالستشارات

SENAR-FISH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

رمزي لالستشارات
شارع 4) نونبر عمارة حمدي ولد 

الرشيد الطابق رقم 22 شقة رقم 22 
العيون ، 72222، العيون املغرب

SENAR-FISH شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي شارع ام 
السعد عمارة رقم 48 الطابق الثالث 

رقم 22 - 72222 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

39979
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   ((
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SENAR-FISH
تا ر   : بإيجاز  الشركة  غرض 
تسويق  ميع   ، بالجملة  أسماك 
،تجميد  البحرية  املأكوالت  منتجات 
وبيع وتجهيز  ميع منتجات املأكوالت 

البحرية.
: شارع ام  عنوان املقر اال تماعي 
السعد عمارة رقم 48 الطابق الثالث 

رقم 22 - 72222 العيون املغرب.
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أ لها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 
درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  سنان  رشيد  السيد 
اسفي  االمير  نجاح  ا بالة  زنقة   28

46222 اسفي املغرب.
عنوانه(ا)  سنان  املهدي  السيد 
اسفي  االمير  نجاح  ا بالة  زنقة   28

46222 اسفي املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  سنان  رشيد  السيد 
اسفي  االمير  نجاح  ا بالة  زنقة   28

46222 اسفي املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   (2 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

))2) تحت رقم 189/22.
6I

رمزي لالستشارات

SOCIETE GWG FISH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

رمزي لالستشارات
شارع 4) نونبر عمارة حمدي ولد 

الرشيد الطابق رقم 22 شقة رقم 22 
العيون ، 72222، العيون املغرب

SOCIETE GWG FISH شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي شارع ام 

السعد عمارة 48 الطابق الثالث رقم 
22 العيون - 72222 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
39977

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   (2
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE GWG FISH
تا ر   : بإيجاز  الشركة  غرض 
أسماك بالجملة ، تسويق وبيع  ميع 
املنتجات البحرية وتسويق األسماك 

الطاز ة املجمدة.
: شارع ام  عنوان املقر اال تماعي 
السعد عمارة 48 الطابق الثالث رقم 
22 العيون - 72222 العيون املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 
درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

 ، بالجملة  أسماك  تا ر  السيد 
تسويق وبيع  ميع املنتجات البحرية 
وتسويق األسماك الطاز ة املجمدة 
اللة  تجزئة   3 شارع   7( عنوانه(ا) 
 46222 اسفي  اوريدة  حي  اسماء 

اسفي املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
 ، بالجملة  أسماك  تا ر  السيد 
تسويق وبيع  ميع املنتجات البحرية 
وتسويق األسماك الطاز ة املجمدة 
اللة  تجزئة   3 شارع   7( عنوانه(ا) 
 46222 اسفي  اوريدة  حي  اسماء 

اسفي املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   (2 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

))2) تحت رقم 188/2022.
7I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

KAY BEACH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 4-22)77 
صندوق البريد رقم 246، 73222، 

الداخلة املغرب

KAY BEACH شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي شارع معاد 

بنجبل حي السالم رقم 668 - 73222 

الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(2542

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   (2

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 KAY  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BEACH

ادارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتشغيل وحدة فندقية.

شارع   : اال تماعي  املقر  عنوان 

 -  668 معاد بنجبل حي السالم رقم 

73222 الداخلة املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 522  : السيد سيدي ابراهيم خي 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .

 522  : الخنجر  نجاة  السيدة 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

خي  ابراهيم  سيدي  السيد 

 72222 سكينة  اللة  حي  عنوانه(ا) 

بو دور املغرب.

عنوانه(ا)  الخنجر  نجاة  السيدة 
بو دور   72222 سكينة  اللة  حي 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  الخنجر  نجاة  السيدة 
بو دور   72222 سكينة  اللة  حي 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (5 بتاريخ  الده8  بوادي  االبتدائية 

يناير ))2) تحت رقم 122/2022.
8I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

DERHEM MAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير تسمية الشركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 4-22)77 
صندوق البريد رقم 246، 73222، 

الداخلة املغرب
DERHEM MAR شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اال تماعي املنطقة 
الصناعية - 73222 الداخلة املغرب.

تغيير تسمية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 2)6
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم تغيير   (2(( يناير   28 في  املؤرخ 
 DERHEM« من  الشركة  تسمية 

 « TAWARTA MAR« إلى « MAR
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (5 بتاريخ  الده8  بوادي  االبتدائية 

يناير ))2) تحت رقم 120/2022.
9I

cabinet de normalisation comptable sarl

 COMPTOIR MAROCAIN DE
MANUTENTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر اال تماعي للشركة

 cabinet de normalisation
comptable sarl

 bd emile zola casablanca ، (82
20300، casablanca maroc

 COMPTOIR MAROCAIN DE
MANUTENTION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي مركز (ب) 
محمد 5’ زنقة ايت بعمران و زنقة 
البيرت 2’الطابق 6 مكت8 628 
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روشنوار - 52)2) , الدار البيضاء. 
.MAROC

تحويل املقر اال تماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.384357
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تحويل   (2(2 يناير   (2 املؤرخ في 
من  للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 
ايت  زنقة   ’5 محمد  (ب)  »مركز 
 6 2’الطابق  البيرت  زنقة  و  بعمران 
مكت8 628 روشنوار - 52)2) , الدار 
البيضاء. MAROC« إلى »إقامة زينة ’ 
رقم 3) الطابق األول إقليم النواصر’ 
الدار   (728(  - بوسكورة  عمالة 

.»MAROC البيضاء
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يونيو 2)2) تحت رقم 735626.
22I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

RIO CITY BUS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 4-22)77 
صندوق البريد رقم 246، 73222، 

الداخلة املغرب
RIO CITY BUS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي عمارة 
االنقاد الطابق االول شارع العلويين 

حي الرحمة - 73222 الداخلة 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(2652

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   24
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

 شكل الشركة : شركة ذات مسؤولية
محدودة ذات الشريك الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 RIO  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CITY BUS
النقل   •  : بإيجاز  الشركة  غرض 

الحضري وتخطيط املدن.
• نقل البضائع لحساب الغير.

• النقل العام الخاص لألشخاص.
• النقل املحلي والدولي.

• نقل الركاب..
عمارة   : اال تماعي  املقر  عنوان 
االنقاد الطابق االول شارع العلويين 
حي الرحمة - 73222 الداخلة املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 : ابوالشوك  مصطفى  السيد 
درهم   222 بقيمة  حصة   2.222

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
ابوالشوك  مصطفى  السيد 
 (28 ا شقة  الهناء  اقامة  عنوانه(ا) 

حي الهدى 82222 الداخلة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
ابوالشوك  مصطفى  السيد 
 (28 ا شقة  الهناء  اقامة  عنوانه(ا) 

حي الهدى 82222 الداخلة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  الده8  بوادي  االبتدائية 

فبراير ))2) تحت رقم 201/2022.
22I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

LAGOON IMMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 4-22)77 
صندوق البريد رقم 246، 73222، 

الداخلة املغرب

LAGOON IMMO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 

العركوب رقم 4-22)77 - 73222 

الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(2653

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   28

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LAGOON IMMO

البيع   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

الكلي أو الجزئي للمباني أو املساكن 

على  تشييدها  املزعم  أو  املبنية 

مخطط قبل أو بعد اكتمالها ؛

والصرف  والتجهيز  التقسيم   -

في  الستخدامها  لألرا�سي  الصحي 

البناء ؛

وبيع وتأ ير  ميع املباني  شراء   -

لالستخدامات السكنية أو املهنية أو 

التجارية ؛

وإدارة  وتأ ير  وبيع  حيازة   -

أو  العارية  األرا�سي  وتشغيل  ميع 

الزراعية أو املباني ، من  ميع املباني 

لالستخدامات السكنية أو املهنية أو 

التجارية أو الصناعية أو الزراعية أو 

غيرها ؛.

شارع   : اال تماعي  املقر  عنوان 

 73222  -  22-77(4 رقم  العركوب 

الداخلة املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 22.222 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 KUZNETSOVA VERA السيدة 

درهم   222 بقيمة  حصة   : 100

للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

 KUZNETSOVA VERA السيدة 

عنوانه(ا) روسيا 99222 - روسيا.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

 KUZNETSOVA VERA السيدة 

عنوانه(ا) روسيا 99222 - روسيا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ  الده8  بوادي  االبتدائية 

فبراير ))2) تحت رقم 218/2022.

2(I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

BELAATICOM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 4-22)77 

صندوق البريد رقم 246، 73222، 

الداخلة املغرب

BELAATICOM شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي املنطقة 

الصناعية رقم 69 - 73222 الداخلة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

(2647

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   (9

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BELAATICOM
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شراء   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

غيار  قطع  واستيراد  ميع  وبيع 

الجديدة  السيارات  وإكسسوارات 

واملستعملة.

واستيراد  ميع  وبيع  شراء   -

املركبات الجديدة واملستعملة.

بضغط  وفلترات   ، غيار  قطع   -

 ، وفريون   ، سائل  وهواء   ، الهواء 

للسيارات  وأصلية  سوائل  وفالتر 

واآلالت الصناعية األخرى ؛

- معدات صناعية؛.

املنطقة   : عنوان املقر اال تماعي 

الصناعية رقم 69 - 73222 الداخلة 

املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد عبدالحكيم بلعاطي : 522 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .

 522  : بلعاطي  زكرياء  الشركة 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

بلعاطي  عبدالحكيم  السيد 

الحي الجديد   28 زنقة   23 عنوانه(ا) 

222)8 طانطان املغرب.

عنوانه(ا)  بلعاطي  زكرياء  السيد 

 2  295 الرقم  الخير  مفتاح  تجزئة 

السراغنة  قلعة   43222 العطاوية 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  بلعاطي  زكرياء  السيد 

 2  295 الرقم  الخير  مفتاح  تجزئة 

السراغنة  قلعة   43222 العطاوية 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ  الده8  بوادي  االبتدائية 

فبراير ))2) تحت رقم 216/2022.

23I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

AQUA MAB
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 4-22)77 
صندوق البريد رقم 246، 73222، 

الداخلة املغرب
AQUA MAB شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي حي السالم 

شارع محمد فاضل السماللي 
رقم259) - 73222 الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(2655

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   24
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 AQUA : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.MAB
-اعادة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
تعبئة طفايات الحريق وبيع معدات 

السالمة والحريق.
وصيانة  وتأ ير  وبيع  شراء   -

معدات الوقاية من الحريق.
- بيع معدات التحقق من طفايات 

الحريق وصيانتها ؛
وتوزيع  واستيراد  وبيع  شراء   -

وصيانة معدات مكافحة الحرائق.
- صيانة معدات الحريق..

حي   : اال تماعي  املقر  عنوان 
السالم شارع محمد فاضل السماللي 
رقم259) - 73222 الداخلة املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 
درهم، مقسم كالتالي:

السيد عبد العزيز املحني : 2.222 
حصة بقيمة 222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

املحني  العزيز  عبد  السيد 
 49 رقم  اكسيكسات  حي  عنوانه(ا) 

73222 الداخلة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
املحني  العزيز  عبد  السيد 
 49 رقم  اكسيكسات  حي  عنوانه(ا) 

73222 الداخلة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  الده8  بوادي  االبتدائية 

فبراير ))2) تحت رقم 219/2022.
24I

l4artiste

KBN PRO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

l4artiste
 BP904 Marrakech principal

 Marrakech BP904 Marrakech
 principal Marrakech، 40000،

Marrakech Maroc
KBN PRO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي سعادة 

اقامة 247 طابق ) رقم )) مراكش - 
42222 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2((662

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   28
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 KBN  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.PRO

ممون   : بإيجاز  الشركة  غرض 
حفالت .

سعادة   : اال تماعي  املقر  عنوان 
مراكش   (( رقم   ( طابق   247 اقامة 

- 42222 مراكش املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
 kamal serghine السيد 
 marrakech 40000 عنوانه(ا) 

.marrakech maroc
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
 kamal serghine السيد 
 marrakech 40000 عنوانه(ا) 

marrakech maroc
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بمراكش بتاريخ - تحت رقم.
25I

STE TIB COMPT SARL AU

 SOCIETE CIVIL
IMMOBILIERE DMINE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

STE TIB COMPT SARL AU
ملتقى شارع املرابطين وزنقة 

البخاري إقامة بغدادي مكت8 رقم 
25 ، 62222، و دة املغرب

 SOCIETE CIVIL IMMOBILIERE
DMINE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي : عمارة 
كايتي ماتقى شارع درفوفي و  مال 
الدين االفغاني - 62222 و دة 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.27627

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   (2(( يناير   29 املؤرخ في 
 SOCIETE CIVIL IMMOBILIERE
املسؤولية  ذات  شركة   DMINE
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 222.222 رأسمالها  مبلغ  املحدودة 
اإل تماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
درفوفي  شارع  ماتقى  كايتي  عمارة 
 62222  - االفغاني  الدين  و  مال 
نتيجة لتوقف نشاط  و دة املغرب 

الشركة.
و عين:

عنوانه(ا)  و  بانا  اسية  السيد(ة) 
غابة  زنقة  املنصور  يعقوب  شارع 
و دة   62222  34 رقم  معمورة 

املغرب كمصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
بتاريخ 29 يناير ))2) وفي عمارة كايتي 
الدين  ماتقى شارع درفوفي و  مال 

االفغاني - 62222 و دة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   27 بتاريخ  بو دة  التجارية 

))2) تحت رقم 433.
26I

HTA CONSEIL

KERVAN RENT CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

HTA CONSEIL
ملتقى شارع محمد الخامس وشارع 
ألبير األول الطابق السابع مكت8 

رقم 729 -، 2262)، الدار البيضاء 
املغرب

KERVAN RENT CAR شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي سيدي 
عثمان إقامة ثمنية املجموعة 

4 املتجر رقم 72 - 2582) الدار 
البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.387469

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   (2(( يناير   (7 في  املؤرخ 

املصادقة على :
الناصر  عبد  (ة)  السيد  تفويت 
22.522 حصة ا تماعية من  امزيل 
حصة لفائدة السيد   22.522 أصل 
 (7 بتاريخ  امزيل  الرحيم  عبد  (ة) 

يناير ))2).

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم 393)82.
27I

HTA CONSEIL

WINNER DISTRIBUTORS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

HTA CONSEIL
ملتقى شارع محمد الخامس وشارع 
ألبير األول الطابق السابع مكت8 

رقم 729 -، 2262)، الدار البيضاء 
املغرب

WINNER DISTRIBUTORS شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 5 ممر 
الداليا عين السبع - 53)2) الدار 

البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.34(572

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   (2(( يناير   (7 في  املؤرخ 

املصادقة على :
الناصر  عبد  (ة)  السيد  تفويت 
7.222) حصة ا تماعية من  امزيل 
حصة لفائدة السيد   (7.222 أصل 
 (7 بتاريخ  امزيل  الرحيم  عبد  (ة) 

يناير ))2).
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم 395)82.
28I

AMOURI CONSULTING

 MADEBYME COSMETICS
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

AMOURI CONSULTING
 Fès Lotissement Belair 2

 Dokkarat Bureau 2 Immeuble
 Espace Bureaux des Champs،

30000، FES MAROC

 MADEBYME COSMETICS SARL
AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي مكت8 رقم 

) عمارة 5 تجزئة مبروكة حي بدر 
طريق رأ2 املا فا2 - 32222 فا2 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
72229

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 MADEBYME COSMETICS SARL

. AU
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
استيراد  و  تسويق,توزيع,تصنيع 
التجميل  مستحضرات  وتصدير 

ومنتجات النظافة الداتية .
مكت8   : اال تماعي  املقر  عنوان 
رقم ) عمارة 5 تجزئة مبروكة حي بدر 
فا2   32222  - طريق رأ2 املا فا2 

املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 2.222  : لحري�سي  مريم  السيدة 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
 2222  : لحري�سي  مريم  السيدة 

بقيمة 222 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة مريم لحري�سي عنوانه(ا) 
زنقة  عفر الصديق إقامة ماشاء هللا 
اكدال الرباط   4(( عمارة بادو شقة 

22222 الرباط املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

السيدة مريم لحري�سي عنوانه(ا) 
زنقة  عفر الصديق إقامة ماشاء هللا 
اكدال الرباط   4(( عمارة بادو شقة 

22222 الرباط املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   2( بتاريخ  بفا2  التجارية 

))2) تحت رقم 8)5.
29I

PACIOFIS

اكوا نوفا
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مالءمة النظام األسا�سي للشركة

PACIOFIS
 BD.IDRISS AL AKBAR ET BD
 ALLAH BEN ABDELLAH IMM

 MAHDAOUI 3EME ÉTAGE
N°10، 60000، OUJDA MAROC
اكوا نوفا »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
وعنوان مقرها اال تماعي: شارع 
املوحدين اقامة الخزينة رقم2 - 

62222 و دة املغرب.
»مالءمة النظام األسا�سي للشركة«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.(5(69
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 29 فبراير 2)2)
األسا�سي  النظام  مالءمة  تقرر 
القانون:  مقتضيات  مع  للشركة 
االسا�سي  القانون  وتحيين  تعديل 

للشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مار2   29 بتاريخ  بو دة  التجارية 

2)2) تحت رقم 952.
(2I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

DERHEM MAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة
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شارع العركوب رقم 4-22)77 
صندوق البريد رقم 246، 73222، 

الداخلة املغرب
DERHEM MAR شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي املنطقة 
الصناعية - 73222 الداخلة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.6(2
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت   (2(( يناير   28 في  املؤرخ 

املصادقة على :
ملجيد  لحسن  (ة)  السيد  تفويت 
حصة ا تماعية من أصل   25.222
(ة)  السيد  لفائدة  حصة   25.222
شركة ORO SAND INVEST بتاريخ 

28 يناير ))2).
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (5 بتاريخ  الده8  بوادي  االبتدائية 

يناير ))2) تحت رقم 120/2022.
(2I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

DERHEM MAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين ممثل قانوني للشركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 4-22)77 
صندوق البريد رقم 246، 73222، 

الداخلة املغرب
DERHEM MAR »شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد«

وعنوان مقرها اال تماعي: املنطقة 
الصناعية املنطقة الصناعية 

73222 الداخلة املغرب.
»تعيين ممثل قانوني للشركة«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.6(2

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
وتبعا   (2(( يناير   28 في  املؤرخ 
تعيين  تقرر  لتعيين مسير(ين)  دد 

املمثل(ين) القانوني(ين): 

- ملجيد لحسن

- حمية امبارك

شركة ذات مسؤولية محدودة   -

ذات الشريك الوحيد الكائن مقرها 

اإل تماعي ب: - - - -

عند  التجاري  السجل  رقم 

االقتضاء: -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (5 بتاريخ  الده8  بوادي  االبتدائية 

يناير ))2) تحت رقم 120/2022.

((I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

COMPLEXE AL WAHDA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

توسيع نشاط الشركة 

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 4-22)77 

صندوق البريد رقم 246، 73222، 

الداخلة املغرب

COMPLEXE AL WAHDA شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اال تماعي شارع عبد 

الرحمن بوعبيد زنقة الجديدة رقم 

)) - 73222 الداخلة املغرب.

توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.6263

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في 4) يناير ))2) تمت إضافة 

إلى نشاط الشركة  التالية  األنشطة 

الحالي :

الترويج العقاري.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (7 بتاريخ  الده8  بوادي  االبتدائية 

يناير ))2) تحت رقم 235.

(3I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

SALEM PECHE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 4-22)77 
صندوق البريد رقم 246، 73222، 

الداخلة املغرب
SALEM PECHE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 
باحنيني زنقة رقم 22 عمارة رقم 22 

- 73222 الداخلة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.5282

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت   (2(( يناير   24 في  املؤرخ 

املصادقة على :
االمام  سالم  (ة)  السيد  تفويت 
أصل  من  ا تماعية  حصة   322
(ة)  السيد  لفائدة  حصة   2.222
اعنيدي اهل سيدي مولود بتاريخ 24 

يناير ))2).
االمام  سالم  (ة)  السيد  تفويت 
أصل  من  ا تماعية  حصة   322
ليلى  2.222 حصة لفائدة السيد (ة) 
يناير   24 بتاريخ  مولود  اهل سيدي 

.(2((
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 (7 بتاريخ  الده8  بوادي  االبتدائية 

يناير ))2) تحت رقم 134/2022.
(4I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

SALEM PECHE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير  ديد للشركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 4-22)77 
صندوق البريد رقم 246، 73222، 

الداخلة املغرب
SALEM PECHE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 
باحنيني زنقة رقم 22 عمارة رقم 22 

- 73222 الداخلة املغرب.
تعيين مسير  ديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.5282

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم تعيين   (2(( يناير   24 املؤرخ في 
اهل  مسير  ديد للشركة السيد(ة) 

سيدي مولود ليلى كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  الده8  بوادي  االبتدائية 

يناير ))2) تحت رقم 134/2022.

(5I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

ILTRAY TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 4-22)77 
صندوق البريد رقم 246، 73222، 

الداخلة املغرب
ILTRAY TRAVAUX شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي حي السالم 
رقم 2 3 - 73222 الداخلة املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.9589
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   (2(( يناير   29 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من  أي  درهم«   4.222.222«
»2.222.222 درهم« إلى »5.222.222 
تقديم حصص   : عن طريق  درهم« 

نقدية أو عينية
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (8 بتاريخ  الده8  بوادي  االبتدائية 

يناير ))2) تحت رقم 155/2022.

(6I
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رمزي لالستشارات

A.S.IMPORT EXPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

رمزي لالستشارات
شارع 4) نونبر عمارة حمدي ولد 

الرشيد الطابق رقم 22 شقة رقم 22 
العيون ، 72222، العيون املغرب

A.S.IMPORT EXPORT شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 
الشياضمة رقم 56 حي حجري 
العيون العيون 72222 العيون 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(2229

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (226 أكتوبر   24
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. A.S.IMPORT EXPORT
غرض الشركة بإيجاز : استيراد و 

تصدير
 نقل البضائع الوطنية والدولية

تأ ير ميناء الصهاريج
شارع   : اال تماعي  املقر  عنوان 
حجري  حي   56 رقم  الشياضمة 
العيون   72222 العيون  العيون 

املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 22.222 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

اعمر  احمد  سيدي  السيد 

عنوانه(ا) حي الفتح زنقة 7) رقم 32 

العيون 72222 العيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

حي  عنوانه(ا)  ويا  البشير  السيد 

 2(6 طارق  زنقة  بل   2 الوحدة 

العيون 72222 العيون املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نونبر   25 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

226) تحت رقم 2712/2016.

(7I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

OCEANIC DAKHLA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 4-22)77 

صندوق البريد رقم 246، 73222، 

الداخلة املغرب

OCEANIC DAKHLA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 

الوالء رقم 727 - 73222 الداخلة 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.26(93

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تمت   (2(( يناير   25 في  املؤرخ 

املصادقة على :

الجليل  عبد  (ة)  السيد  تفويت 

العمراني 2.222 حصة ا تماعية من 

أصل 2.222 حصة لفائدة السيد (ة) 

مريما فاي بتاريخ 25 يناير ))2).

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (6 بتاريخ  الده8  بوادي  االبتدائية 

يناير ))2) تحت رقم 125/2022.

(8I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

OCEANIC DAKHLA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير  ديد للشركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 4-22)77 
صندوق البريد رقم 246، 73222، 

الداخلة املغرب
OCEANIC DAKHLA شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 

الوالء رقم 727 - 73222 الداخلة 
املغرب.

تعيين مسير  ديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.26(93
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم تعيين   (2(( يناير   25 املؤرخ في 
فاي  السيد(ة)  مسير  ديد للشركة 

مريما كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (6 بتاريخ  الده8  بوادي  االبتدائية 

يناير ))2) تحت رقم 125/2022.
(9I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

DAKHLA FOREVER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 4-22)77 
صندوق البريد رقم 246، 73222، 

الداخلة املغرب
DAKHLA FOREVER شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي حي 

موالي رشيد شارع محمد 5 عمارة 
االنصاري رقم 23 - 73222 الداخلة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(2567

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   (2
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. DAKHLA FOREVER
إنشاء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وإدارة وتشغيل مطعم.
املتعلقة  األنشطة  ممارسة   -
والحلويات  واملعجنات  باملخابز 

واملطاعم ؛ مطعم متنقل ؛ .
عنوان املقر اال تماعي : حي موالي 
رشيد شارع محمد 5 عمارة االنصاري 

رقم 23 - 73222 الداخلة املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 LEERS MICHAEL السيد 
 222 PHILIPPE : 500 حصة بقيمة 

درهم للحصة .
 522  : بخة  الحق  عبد  السيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
 LEERS MICHAEL السيد 
 Belgique عنوانه(ا)   PHILIPPE

.1000 - Belgique
السيد عبد الحق بخة عنوانه(ا) 
حي موالي رشيد شارع محمد 5 عمارة 
الداخلة   73222  23 االنصاري رقم 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
 LEERS MICHAEL السيد 
 Belgique عنوانه(ا)   PHILIPPE

1000 - Belgique
السيد عبد الحق بخة عنوانه(ا) 
حي موالي رشيد شارع محمد 5 عمارة 
الداخلة   73222  23 االنصاري رقم 

املغرب
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (8 بتاريخ  الده8  بوادي  االبتدائية 

يناير ))2) تحت رقم 142/2022.
32I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

OCE FISH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر اال تماعي للشركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 4-22)77 
صندوق البريد رقم 246، 73222، 

الداخلة املغرب
OCE FISH شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي املنطقة 

الصناعية رقم 222 - 73222 
الداخلة املغرب.

تحويل املقر اال تماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.4(97
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم تحويل   (2(( يناير   (2 املؤرخ في 
للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 
 222 رقم  الصناعية  »املنطقة  من 
إلى  املغرب«  الداخلة   73222  -
مكت8   55 الصناعية رقم  »املنطقة 
رقم 22 حي السالم - 73222 الداخلة 

املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 32 بتاريخ  الده8  بوادي  االبتدائية 

يناير ))2) تحت رقم 165/2022.
32I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

BOUJAMAA PECHE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 4-22)77 
صندوق البريد رقم 246، 73222، 

الداخلة املغرب

BOUJAMAA PECHE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي حي النهضة 

2 رقم 685) - 73222 الداخلة 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(2625

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   (2
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BOUJAMAA PECHE
:  ارة  بإيجاز  الشركة  غرض 

األسماك بالجملة.
باالستيراد  يقوم  أسماك  تا ر   -

والتصدير ؛
- تسويق  ميع منتجات املأكوالت 
ومعالجتها  وتجميدها  البحرية 

وتصديرها 
- نقل البضائع لحساب الغير..

حي   : اال تماعي  املقر  عنوان 
 73222  -  (685 رقم   2 النهضة 

الداخلة املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد بو معة العمراني : 2.222 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
العمراني  بو معة  السيد 
 (685 رقم   2 النهضة  حي  عنوانه(ا) 

73222 الداخلة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

العمراني  بو معة  السيد 
 (685 رقم   2 النهضة  حي  عنوانه(ا) 

73222 الداخلة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 2( بتاريخ  الده8  بوادي  االبتدائية 

فبراير ))2) تحت رقم 175/2022.
3(I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

INALIS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 4-22)77 
صندوق البريد رقم 246، 73222، 

الداخلة املغرب
INALIS شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 
محمد الحامس املنطقة الصناعية 
املسيرة ) - 73222 الداخلة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.234(9
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت   (2(( يناير   (8 في  املؤرخ 

املصادقة على :
بريك  حسن  (ة)  السيد  تفويت 
أصل  من  ا تماعية  حصة   522
2.222 حصة لفائدة السيد (ة) خليد 

وزين بتاريخ 28 فبراير ))2).
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  الده8  بوادي  االبتدائية 

يناير ))2) تحت رقم 202/2022.
33I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

INALIS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل الشكل القانوني للشركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 4-22)77 

صندوق البريد رقم 246، 73222، 
الداخلة املغرب

INALIS شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

و عنوان مقرها اال تماعي شارع 
محمد الحامس املنطقة الصناعية 

املسيرة ) - 73222 الداخلة .
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.234(9

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم تحويل   (2(( يناير   (8 املؤرخ في 
الشكل القانوني للشركة من »شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 
»شركة ذات املسؤولية  إلى  الوحيد« 

املحدودة«
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  الده8  بوادي  االبتدائية 

يناير ))2) تحت رقم 202/2022.

34I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

 ECOLE L’APPRENTI-SAGE
AL WAHDA PRIVEE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

توسيع نشاط الشركة 

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 4-22)77 
صندوق البريد رقم 246، 73222، 

الداخلة املغرب
 ECOLE L’APPRENTI-SAGE AL
WAHDA PRIVEE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اال تماعي حي السالم 
أ - 73222 الداخلة املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.9875
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 4) يناير ))2) تمت إضافة 
إلى نشاط الشركة  التالية  األنشطة 

الحالي :
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الترويج العقاري.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 2( بتاريخ  الده8  بوادي  االبتدائية 

فبراير ))2) تحت رقم 178/2022.

35I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

 AL AMAL MOTAJADID
NEGOCE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 4-22)77 
صندوق البريد رقم 246، 73222، 

الداخلة املغرب
 AL AMAL MOTAJADID

NEGOCE شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي حي 
الوحدة رقم 2547 - 73222 

الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
29589

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(2 شتنبر   (3
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 AL  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AMAL MOTAJADID NEGOCE
غرض الشركة بإيجاز : بيع وشراء 

املواد الغدائية.
حي   : اال تماعي  املقر  عنوان 
الوحدة رقم 2547 - 73222 الداخلة 

املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 
درهم، مقسم كالتالي:

 2.222  : لهديلي  خالد  السيد 
حصة بقيمة 222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد خالد لهديلي عنوانه(ا) حي 
الداخلة   73222  2547 الوحدة رقم 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد خالد لهديلي عنوانه(ا) حي 
الداخلة   73222  2547 الوحدة رقم 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (( بتاريخ  الده8  بوادي  االبتدائية 

أكتوبر 2)2) تحت رقم 2692.

36I

رمزي لالستشارات

OUM TASNIM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

رمزي لالستشارات
شارع 4) نونبر عمارة حمدي ولد 

الرشيد الطابق رقم 22 شقة رقم 22 
العيون ، 72222، العيون املغرب
OUM TASNIM شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي شارع عطار 

رقم 23 العيون العيون 72222 
العيون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
42(22

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   (7
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 OUM  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

. TASNIM

إدارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املمتلكات

السمسرة العقارية اإليجارية
شراء وبيع العقارات.

شارع   : اال تماعي  املقر  عنوان 
عطار رقم 23 العيون العيون 72222 

العيون املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة مريم ايت سيد عنوانه(ا) 
 84222 طاطا  اديس  تكسلت  دوار 

طاطا املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  أوهي  محمد  السيد 

إيطاليا 39224 إيطاليا إيطاليا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   28 االبتدائية بالعيون بتاريخ 

))2) تحت رقم 332/2022.
37I

comptoir expertise du maroc

MRGF
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

comptoir expertise du maroc
 n°36 CITE EL HANAA
 BOUZNIKA ، 13100،

BOUZNIKA MAROC
MRGF شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي الزنقة 

27 رقم 5 الشقة 4 السعادة سيدي 
البرنو�سي الدار البيضاء - 2622) 

الدار البيضاء املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

532242
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   (8
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

.MRGF : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

غرض الشركة بإيجاز : التجارة 

النقل للحساب الغير.

الزنقة   : اال تماعي  املقر  عنوان 
4 السعادة سيدي  الشقة   5 27 رقم 

 (2622  - البيضاء  الدار  البرنو�سي 

الدار البيضاء املغرب .

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 522  : مصطفى  فتوح  السيد 

حصة بقيمة 222 درهم.

حصة   522  : السيد فتوح رفيق 

بقيمة 222 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد فتوح مصطفى عنوانه(ا) 
رقم 472 حي السالم بوزنيقة 23222 

بوزنيقة املغرب.

السيد فتوح رفيق عنوانه(ا) دوار 

اوالد كبور الغنادرة الزمامرة سيدي 

بنور 4352) سيدي بنور املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد فتوح مصطفى عنوانه(ا) 
رقم 472 حي السالم بوزنيقة 23222 

بوزنيقة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم 4489.

38I

comptoir expertise du maroc

MAFATIH INTAJ sarl
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

comptoir expertise du maroc

 n°36 CITE EL HANAA

 BOUZNIKA ، 13100،

BOUZNIKA MAROC
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MAFATIH INTAJ sarl شركة 
ذات املسؤولية املحدودة(في طور 

التصفية)
وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 65 حي 
اللة مريم ) بلوك ب بن سليمان - 

23222 بنسليمان املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.4777

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   (2(( يناير   29 املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ   MAFATIH INTAJ sarl
وعنوان  درهم   222.222 رأسمالها 
اللة  حي   65 رقم  اإل تماعي  مقرها 
مريم ) بلوك ب بن سليمان - 23222 
بنسليمان املغرب نتيجة ل : نقص في 

املوارد املالية واملنافسة .
 65 و حدد مقر التصفية ب رقم 
حي اللة مريم ) بلوك ب بن سليمان - 

23222 بنسليمان املغرب . 
و عين:

لهالل  امين  محمد  السيد(ة) 
العمارة  اوباها  اقامة  عنوانه(ا)  و 
املنصورية   23 رقم  الشقة   22 رقم 
املغرب  بوزنيقة   23222 بوزنيقة 

كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية :
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  سليمان  ببن  االبتدائية 

فبراير ))2) تحت رقم 76.
39I

AGC CONSEIL

 ENERGY TRADING
 AND BROKING L.T.D

MOROCCO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر اال تماعي للشركة

AGC CONSEIL
الدار البيضاء ، 2222)، الدار 

البيضاء املغرب

 ENERGY TRADING AND
 BROKING L.T.D MOROCCO

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي عمارة 
مركز مارينا 2 زرقتوني و سيدي 

محمد بن عند هللا مكت8 43 الطابق 
7 - 2222) الدارالبيضاء املغرب.
تحويل املقر اال تماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(49575

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 27 د نبر 2)2) تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 
و  زرقتوني   2 مارينا  مركز  »عمارة 
مكت8  هللا  عند  بن  محمد  سيدي 
43 الطابق 7 - 2222) الدارالبيضاء 
الدكتور  شارع   27« إلى  املغرب« 
 7 شقة  بركون  سيجلما�سي  محمد 
 (2222  - املغرب  الثالث  الطابق 

الدارالبيضاء املغرب«
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 2( بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم 822254.

42I

CABINET JURIDIQUE BNIAICH

FAHD CUT COIFFURE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CABINET JURIDIQUE BNIAICH
 Bd yaacoub el mansour (39
 239 Bd yaacoub el mansour،

22)2)، الدار البيضاء املغرب
FAHD CUT COIFFURE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإل تماعي سلومة 
)22 الرقم 5 عين السبع الدار 
البيضاء 22)2) الدار البيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.426242

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل   (2(( يناير   23 املؤرخ في 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
 FAHD CUT الوحيد  الشريك  ذات 
COIFFURE مبلغ رأسمالها 222.222 
اإل تماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
السبع  عين   5 الرقم   22( سلومة 
22)2) الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب نتيجة ل : حل الشركة .
التصفية ب سلومة  و حدد مقر 
املغرب  السبع  عين   5 الرقم   22(

22)2) الدار البيضاء املغرب. 
و عين:

السيد(ة) وفاء اعبيدة و عنوانه(ا) 
سلومة  السبع  عين  البيضاء  الدار 
البيضاء  الدار   (2(22  5 رقم   22(

املغرب كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة و محل تبليغ العقود و الوثائق 
 22( سلومة   : بالتصفية  املتعلقة 

الرقم 5 عين السبع الدار البيضاء.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (6 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يناير ))2) تحت رقم 822262.
42I

AGC CONSEIL

ALPHA METROLOGIE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

AGC CONSEIL
الدار البيضاء ، 2222)، الدار 

البيضاء املغرب
ALPHA METROLOGIE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 45 شارع 
عبد القادر الطابق الثاني شقة 4 - 

222) الدار البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.393623

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   (2(2 د نبر   (9 في  املؤرخ 

املصادقة على :

ايت  نبيل  (ة)  السيد  تفويت 
حصة ا تماعية من   2.222 املا�سي 
السيد  لفائدة  حصة   2.222 أصل 
9) د نبر  (ة) سليمان العقاد بتاريخ 

.(2(2
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم 822352.
4(I

CABINET OBILAT

 SOCIETE IMMOBILERE AL
ORS

إعالن متعدد القرارات

CABINET OBILAT
3) زنقة كارنوط ، 92222، طنجة 

املغرب
 SOCIETE IMMOBILERE AL ORS

»شركة ذات املسؤولية املحدودة«
 RUE ,(3 :وعنوان مقرها اال تماعي

CARNOT - 9000 طنجة املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.22383

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
اتخاذ  ))2)تم  يناير   (5 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
حصص  توزيع  على  الشركاء  يوافق 
بين  محمد  قاسمي  بولعيش  السيد 
املحرر  الوراثة  بمو 8 صك  ورثته 
بتاريخ 2/10/2021 وصك تنازل من 
السيد بولعيش أحمد والسيدة زهرة 
بولعيش املحرر بتاريخ 18/11/2021 
الثاني  العنوان  تعديل  وبالتالي 
للنظام األسا�سي املتعلق املساهمات 

الرأسمالية. 
قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 
تعيين كمسير للشركة  يقرر الشركاء 
لفترة غير محددة: السيد املسفييقرر 
تعيين كمسير للشركة لفترة  الشركاء 
عبد  املسفيوي  السيد  محددة:  غير 
السالم من مواليد تطوان سنة 2949 
الحامل لبطاقة التعريف الوطني رقم 
ك38))وي عبد السالم من مواليد 
لبطاقة  الحامل   2949 تطوان سنة 

K((384التعريف الوطني رقم
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قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
يوافق الشركاء على النظام األسا�سي 
، مع االحتفاظ  املحدث فور تقديمه 
بنفس االسم ، ونفس الهدف ، ونفس 
املال  رأ2  ونفس   ، االسا�سي  املقر 
إنشاء  دون  الشركة  شكل  ونفس   ،

كيان قانوني  ديد.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
مليوني  بمبلغ  املال  رأ2  تحديد  تم 
إلى  مقسمة  درهم   ((.222.222.22(
درهم   1،000.00 222) سهم بقيمة 
وتم  بالكامل  مدفوعة   ، منهما  لكل 
بما يتناس8 مع  تخصيصها للشركاء 
حقوق كل منهم في رأ2 مال الشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   22 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

))2) تحت رقم 52842).
43I

امغار عبد الغافور

PANZO TEX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر اال تماعي للشركة

امغار عبد الغافور
شارع الجيش امللكي اقامة النور رقم 
2 الطابق االول تطوان ، 93222، 

تطوان املغرب
PANZO TEX شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي املركز 

التجاري والية شارع علي يعتة مكت8 
رقم )7 الطابق 6 تطوان - 93222 

تطوان املغرب.
تحويل املقر اال تماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(4977

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 26 فبراير ))2) تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 
»املركز التجاري والية شارع علي يعتة 
 - تطوان   6 الطابق   7( رقم  مكت8 
»طريق  إلى  املغرب«  تطوان   93222
بنقريش عين اغبالو تطوان - 93222 

تطوان املغرب«
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   24 االبتدائية بتطوان بتاريخ 

))2) تحت رقم 542.
44I

رمزي لالستشارات

DMRG SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

رمزي لالستشارات
شارع 4) نونبر عمارة حمدي ولد 

الرشيد الطابق رقم 22 شقة رقم 22 
العيون ، 72222، العيون املغرب

DMRG SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 87 
نهج بوملان زنقة عبدة حي خط 

الرملة 22 العيون. - 72222 العيون 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
42(59

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(( فبراير   24
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 DMRG : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.SARL
استيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتصدير  ميع السلع التجارية.
وحفر   ، العامة  البناء  أعمال 
السكنية  املباني  والتلوى.  اآلبار 

والصناعية...الخ.
 87 رقم   : عنوان املقر اال تماعي 
نهج بوملان زنقة عبدة حي خط الرملة 
22 العيون. - 72222 العيون املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .
مبلغ رأسمال الشركة: 22.222).2 

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الداودي  رشيد  موالي  السيد 
أ  االطل�سي  عمارة  م  ح  عنوانه(ا) 
الفا�سي  عالل  شارع   22 الشقة   (

مراكش 42222 مراكش املغرب.
عنوانه(ا)  بوكرن  اسماء  السيدة 
)2 الشقة  م 2 كمال املركز الطابق 
 (8822 املحمدية  دال  عمارة   27

محمدية املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الداودي  رشيد  موالي  السيد 
أ  االطل�سي  عمارة  م  ح  عنوانه(ا) 
الفا�سي  عالل  شارع   22 الشقة   (

مراكش 42222 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   22 االبتدائية بالعيون بتاريخ 

))2) تحت رقم 364/2022.
45I

FDBM Consulting

ف.د.ب.م كونسيلتينغ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FDBM Consulting
 Av Ghinia imm El bouaami
 2ième Etage N°4، 54350،

MIDELT Maroc
ف.د.ب.م كونسيلتينغ شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 

غينيا عمارة البوعامي الطابق األول 
الشقة رقم ) - 54352 ميدلت 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3273
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(2 د نبر   (7
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

ف.د.ب.م كونسيلتينغ.
 : بإيجاز  الشركة  غرض 

اإلستشارات الجبائية والتوطين.
شارع   : اال تماعي  املقر  عنوان 
غينيا عمارة البوعامي الطابق األول 
ميدلت   54352  -  ( رقم  الشقة 

املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 22.222 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد حاحوا الحسين : 52 حصة 

بقيمة 222 درهم للحصة .
حصة   52  : السيدة دنيا عبا�سي 

بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد حاحوا الحسين عنوانه(ا) 
32زنقة ابن حيبو2 ميمالل 54352 

ميدلت املغرب.
عنوانه(ا)  عبا�سي  دنيا  السيدة 
 33(53 القصابي  السمغوني  دوار 

ميسور املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد حاحوا الحسين عنوانه(ا) 
32 زنقة ابن حيبو2 ميمالل 54352 

ميدلت املغرب
عنوانه(ا)  عبا�سي  دنيا  السيدة 
 33(53 القصابي  السمغوني  دوار 

ميسور املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   22 االبتدائية بميدلت بتاريخ 

))2) تحت رقم 37.
46I

LE CONSUL SAS

HOURIA-AGRI.AU SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LE CONSUL SAS
 BP 4191 TOUR HASSAN CP
 10000 RABAT ، 0، RABAT

MAROC
HOURIA-AGRI.AU SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
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وعنوان مقرها اإل تماعي 32 الشقة 

8 زنقة موالي أحمد الوكيلي حسان 

الرباط - 22222 الرباط املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

257789

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   22

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.HOURIA-AGRI.AU SARL

شركة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الفالحة وتربية املوا�سي.

عنوان املقر اال تماعي : 32 الشقة 

زنقة موالي أحمد الوكيلي حسان   8

الرباط - 22222 الرباط املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

2.222 حصة   : السيد كريم أمين 

بقيمة 222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  أمين  كريم  السيد 

 (8822 املحمدية  الحرية  حي   288

املحمدية املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  أمين  كريم  السيد 

 (8822 املحمدية  الحرية  حي   288

املحمدية املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   22 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

))2) تحت رقم 939.

47I

LE CONSUL SAS

 LE CONSUL SAS CABINET
 INTERNATIONAL EXPERT

 DE CONSULTING ET
 CONSIEL DE GESTION DES

AFFAIRES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LE CONSUL SAS
 BP 4191 TOUR HASSAN CP
 10000 RABAT ، 0، RABAT

MAROC
 LE CONSUL SAS CABINET

 INTERNATIONAL EXPERT DE
 CONSULTING ET CONSIEL DE
GESTION DES AFFAIRES شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 32 الشقة 
8 زنقة موالي أحمد الوكيلي حسان 

الرباط - 22222 الرباط املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

257827
في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(2 يونيو   (2
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 LE CONSUL SAS CABINET
 INTERNATIONAL EXPERT DE
 CONSULTING ET CONSIEL DE

.GESTION DES AFFAIRES
مكت8   : بإيجاز  الشركة  غرض 
والتسيير  -اإلستشارة  الدراسات 

والخدمات.
عنوان املقر اال تماعي : 32 الشقة 
زنقة موالي أحمد الوكيلي حسان   8

الرباط - 22222 الرباط املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 
درهم، مقسم كالتالي:

522 حصة   : السيد بارحو محمد 
بقيمة 222 درهم للحصة .

52) حصة   : السيدة بارحو كوثر 
بقيمة 222 درهم للحصة .

 (52  : السيد بارحو سعد الدين 
حصة بقيمة 222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  محمد  بارحو  السيد 
تجزئة الحاج عمر رقم 4 حي اشماعو 

سال 22222 سال املغرب.
عنوانه(ا)  كوثر  بارحو  السيدة 
تجزئة الحاج عمر رقم 4 حي اشماعو 

سال 22222 سال املغرب.
الدين  سعد  بارحو  السيد 
 4 الحاج عمر رقم  تجزئة  عنوانه(ا) 
حي اشماعو سال 22222 سال املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  محمد  بارحو  السيد 
تجزئة الحاج عمر رقم 4 حي اشماعو 

سال 22222 سال املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   22 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

))2) تحت رقم 964.
48I

HI GEST SARL AU

BRADIT CONCEPT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HI GEST SARL AU
رقم 23 حي الر ا فاهلل النخيل 

الشمالي ، 42262، مراكش املغرب
BRADIT CONCEPT شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي زنقة 

مسلم تجزئة بوكار الطبقة 3 رقم 24 
باب دكالة - 42222 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2((625

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   2(
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BRADIT CONCEPT
أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء املختلفة.
زنقة   : اال تماعي  املقر  عنوان 
مسلم تجزئة بوكار الطبقة 3 رقم 24 
باب دكالة - 42222 مراكش املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 
درهم، مقسم كالتالي:

 2.222  : ابراهيم  بوملان  السيد 
حصة بقيمة 222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  ابراهيم  بوملان  السيد 
تجزئة لكواسم تسلطانت   (68 رقم 

سيبع 42222 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  ابراهيم  بوملان  السيد 
تجزئة لكواسم تسلطانت   (68 رقم 

سيبع 42222 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   29 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

))2) تحت رقم 723)23.
49I

INASS BUSINESS CENTRE

MELLONE IMM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

INASS BUSINESS CENTRE
 AV PRINCE MLY ABDELLAH
 RESIDENCE TAOUFIK N°(4

 APPARTEMENT N°11 ETAGE 3 ،
90000، TANGER MAROC
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MELLONE IMM شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
 RUE 2( : وعنوان مقرها اإل تماعي
 KHALID IBN OUALID 3EME
 ETAGE APPT N°6 TANGER -

92222 طنجة املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.86463

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر   (2(2 نونبر   26 في  املؤرخ 
ذات  شركة   MELLONE IMM حل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 
الوحيد مبلغ رأسمالها 22.222 درهم 
 RUE  2( اإل تماعي  مقرها  وعنوان 
 KHALID IBN OUALID 3EME
 ETAGE APPT N°6 TANGER
نتيجة  املغرب  طنجة   - 92222
الملصاريف تفوق االرباح باال ضافة 

الى وقوف النشاط.
و عين:

و  العطار  ليلة  السيد(ة) 
عنوانه(ا) زنقة ايبيزا 5 رفم 4 92222 

طنجة املغرب كمصفي (ة) للشركة.
وقد تم انعقاد الجمعية الختامية 
 RUE  2( وفي   (2(2 نونبر   26 بتاريخ 
 KHALID IBN OUALID 3EME
 ETAGE APPT N°6 TANGER AV
 PRINCE MLY ABDELLAH RSD
 TAOUFIK N°(4 APPT N°22 ETG

TANGER 92222 3 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   (8 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

))2) تحت رقم 857.
52I

LE CONSUL SAS

 M7-DIFFUSION-INVEST
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

LE CONSUL SAS
 BP 4191 TOUR HASSAN CP
 10000 RABAT ، 0، RABAT

MAROC

 M7-DIFFUSION-INVEST SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 32 الشقة 
8 زنقة موالي أحمد الوكيلي حسان 

الرباط - 22222 الرباط املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

257783
في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(2 د نبر   25
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
M7-  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DIFFUSION-INVEST SARL
شركة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الفالحة  في  العاملية  اإلستثمارات 

وتربية املوا�سي والصناعة الغدائية.
عنوان املقر اال تماعي : 32 الشقة 
زنقة موالي أحمد الوكيلي حسان   8

الرباط - 22222 الرباط املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
522 حصة   : السيد بارحو محمد 

بقيمة 222 درهم للحصة .
522 حصة   : السيدة بارحو كوثر 

بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  محمد  بارحو  السيد 
تجزئة الحاج عمر رقم 4 حي اشماعو 

سال 22222 سال املغرب.
عنوانه(ا)  كوثر  بارحو  السيدة 
تجزئة الحاج عمر رقم 4 حي اشماعو 

سال 22222 سال املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  محمد  بارحو  السيد 
تجزئة الحاج عمر رقم 4 حي اشماعو 

سال 22222 سال املغرب

عنوانه(ا)  كوثر  بارحو  السيدة 
تجزئة الحاج عمر رقم 4 حي اشماعو 

سال 22222 سال املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   22 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

))2) تحت رقم 932.
52I

CABINET OBILAT

 SOCIETE IMMOBILERE AL
ORS SARL II

إعالن متعدد القرارات

CABINET OBILAT
3) زنقة كارنوط ، 92222، طنجة 

املغرب
 SOCIETE IMMOBILERE AL ORS

SARL II »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة«

 RUE ,(3 :وعنوان مقرها اال تماعي
CARNOT - 90000 طنجة املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.(4459
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
اتخاذ  ))2)تم  يناير   (5 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
بايوافق الشركاء على توزيع حصص 
بين  محمد  قاسمي  بولعيش  السيد 
املحرر  الوراثة  بمو 8 صك  ورثته 
بتاريخ 2/10/2021 وصك تنازل من 
السيد بولعيش أحمد والسيدة زهرة 
بولعيش املحرر بتاريخ 18/11/2021 
الثاني  العنوان  تعديل  وبالتالي 
للنظام األسا�سي املتعلق املساهمات 

الرأسمالية.
قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 
تعيين كمسير للشركة  يقرر الشركاء 
املسفيوي  محددة:السيد  غير  لفترة 
عبد السالم من مواليد تطوان سنة 
التعريف  لبطاقة  الحامل   2949

الوطني رقمك384))
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
يوافق الشركاء على النظام األسا�سي 
، مع االحتفاظ  املحدث فور تقديمه 
بنفس االسم ، ونفس الهدف، ونفس 

املال،  رأ2  ونفس   ، االسا�سي  املقر 
إنشاء  دون  الشركة  شكل  ونفس 

كيان قانوني  ديد 
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
تم تحديد رأ2 املال بمبلغ مائة ألف 
إلى  مقسمة  درهم   (100،000.00(
درهم   222.22 بقيمة  سهم   2222
وتم  بالكامل  مدفوعة   ، للسهم 
بما يتناس8 مع  تخصيصها للشركاء 

حقوقهم في رأ2 مال الشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   22 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

))2) تحت رقم 52839).
5(I

PRO-ACCOUNTING

XEPHAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

PRO-ACCOUNTING
82 شارع موالي سليمان عين السبع 

، 2592)، الدار البيضاء املغرب
XEPHAR شركة ذات املسؤولية 

املحدودة(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإل تماعي تجزئة 
النور مجموعة 7 عمارة 24 شقة 
رقم 9 عين الشق - 2472) الدار 

البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(68773

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
2)2) تقرر حل  32 د نبر  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
 222.222 رأسمالها  مبلغ   XEPHAR
اإل تماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
 24 عمارة   7 مجموعة  النور  تجزئة 
 (2472  - الشق  عين   9 رقم  شقة 
الدار البيضاء املغرب نتيجة ل : تعذر 

تحقيق الهدف اال تماعي.
تجزئة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
النور مجموعة 7 عمارة 24 شقة رقم 
9 عين الشق - 2472) الدار البيضاء 

املغرب. 
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وعين:
الوافي  أبو  أمل  (ة)  السيد 
رقم   ( زنقة   2 أندلس  وعنوانه(ا) 
الدارالبيضاء   (2472 بين املدن   24

املغرب كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
-تم   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 
التجارية  باملحكمة  القانوني  اإليداع 
فبراير   27 بتاريخ  البيضاء  بالدار 

))2) تحت رقم 4787.
53I

FIDUSCAL

LIDYA ليديا
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر اال تماعي للشركة

FIDUSCAL
 BD OUED DAOURA LOT 3(2
 CHAHDIA EL OULFA ، 20240،

CASABLANCA MAROC
LIDYA ليديا شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي بوركون 

زنقة ركراكة تجزئة الكورنيش شقة 
2 الطابق األول عمارة ) - 2253) 

الدار البيضاء املغرب.
تحويل املقر اال تماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.5(27(5

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تحويل   (2(( يناير   26 املؤرخ في 
للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 
تجزئة  ركراكة  زنقة  »بوركون  من 
األول  الطابق   2 شقة  الكورنيش 
البيضاء  الدار   (2253  -  ( عمارة 
 ( »تجزئة منازل الدروة  إلى  املغرب« 
الدروة تجزئة   422 رقم   3 املجموعة 
منازل الدروة ) املجموعة 3 رقم 422 

الدروة )2)6) برشيد املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (8 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يناير ))2) تحت رقم 822342.
54I

STE GCC SARL

STE MILGAMINE SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE GCC SARL
 LOT DES FONCTIONNAIRES
 B5 1 ERE ETAGE AVE MED V
 TINGHIR ، 45800، TINGHIR

MAROC
 STE MILGAMINE SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي دوار 
موغنبو اكديم تغزوت تنغير - 

45822 تنغير املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3625

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   29
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MILGAMINE SARL AU
-2البناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

واألشغال املختلفة.
املنا م  استغالل  -)مقاولة 

واملعادن.
دوار   : اال تماعي  املقر  عنوان 
موغنبو اكديم تغزوت تنغير - 45822 

تنغير املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 2.222  : السيد عزيز سدي موح 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عزيز سدي موح عنوانه(ا) 

تنغير  تغزوت  اكديم  موغنبو  دوار 

45822 تنغير املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عزيز سدي موح عنوانه(ا) 

تنغير  تغزوت  اكديم  موغنبو  دوار 

45822 تنغير املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   (7 بتاريخ  بتنغير  االبتدائية 

))2) تحت رقم 84.

55I

FIDUSCAL

PUISSANCE VERTE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر اال تماعي للشركة

FIDUSCAL

 BD OUED DAOURA LOT 3(2

 CHAHDIA EL OULFA ، 20240،

CASABLANCA MAROC

PUISSANCE VERTE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 2)3 

شارع واد الدورة تجزئة الشهدية 

األلفة 2)3 شارع واد الدورة تجزئة 

الشهدية األلفة 42)2) الدار 

البيضاء املغرب.

تحويل املقر اال تماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.277(27

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم تحويل   (2(( يناير   24 املؤرخ في 

للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 

تجزئة  الدورة  واد  شارع   3(2« من 

الشهدية األلفة 2)3 شارع واد الدورة 

تجزئة الشهدية األلفة 42)2) الدار 

البيضاء املغرب« إلى »طريق الجديدة 

تجزئة ديار األمل مجموعة 2 عمارة 4 

 (7((3  - النواصر دار بوعزة   (( باء 

الدار البيضاء املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (8 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يناير ))2) تحت رقم 822342.

56I

EL BEDRI ZAARI KHALID

B&K GENERATION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

EL BEDRI ZAARI KHALID

 HAY ABOURI RUE 3 N°8 HAY

 ABOURI RUE 3 N°8، 90000،

TANGER MAROC

B&K GENERATION شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 

موالي إسماعيل إقامة موالي 

إسماعيل رقم )) - 92222 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

2(3927

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   25

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 B&K  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GENERATION

التطوير   : بإيجاز  غرض الشركة 

والبرمجة الحاسوبية.
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شارع   : اال تماعي  املقر  عنوان 

موالي  إقامة  إسماعيل  موالي 

طنجة   92222  -  (( إسماعيل رقم 

املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 22.222 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

222 حصة   : السيد بكر الخطابي 

بقيمة 222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  الخطابي  بكر  السيد 

 92222  3( ابن خلف رقم   26 بيلر 

طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  الخطابي  بكر  السيد 

 92222  3( ابن خلف رقم   26 بيلر 

طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   (7 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

))2) تحت رقم 5)8.

57I

.ACC-COSULTING

Arab Business Machine

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

.ACC-COSULTING

 ،BP 2703 PPAL VN FES ، 30000

فا2 املغرب

Arab Business Machine شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 

49)زنقة 23 تجزئة العنبرة 2 22 

طريق عين السمن فا2 - 2)322 

فا2 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

72233

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   25

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 Arab  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.Business Machine

مستورد   : غرض الشركة بإيجاز 

مستغل معمل  بائع بنصف الجملة, 

إلصالح أو صيانة األ هزة الكهربائية 

املطبخ,  و  للتدفئة  املنزلية  و األ هزة 

التجارة..

رقم   : اال تماعي  املقر  عنوان 

 22  2 العنبرة  تجزئة   23 49)زنقة 

 322(2  - فا2  السمن  عين  طريق 

فا2 املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 2.222  : السيد محمد الطلحوي 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محمد الطلحوي عنوانه(ا) 

 2 العنبرة  تجزئة   23 49)زنقة  رقم 

22 طريق عين السمن فا2 2)322 

فا2 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد الطلحوي عنوانه(ا) 

 2 العنبرة  تجزئة   23 49)زنقة  رقم 

22 طريق عين السمن فا2 2)322 

فا2 املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بفا2 بتاريخ 6) يناير ))2) 

تحت رقم 395.

58I

QUALIFID - SARL AU 

I & Z COSMETICS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

QUALIFID - SARL AU

24 ملتقى زنقتي محمد القري و 

م)8، إقامة ميموزا مكت8 رقم 2 ، 

24222، القنيطرة املغرب

I & Z COSMETICS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي : )3 زاوية 

شارع امام علي و زنقة شالة، اقامة 

امام علي محل رقم 6 - 24222 

القنيطرة املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.53(35

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

(2(2 أكتوبر   22 في   املؤرخ 

 I & Z COSMETICS حل  تقرر 

 شركة ذات مسؤولية محدودة ذات

رأسمالها  مبلغ  الوحيد  الشريك 

مقرها  وعنوان  درهم   222.222

اإل تماعي )3 زاوية شارع امام علي و 

زنقة شالة، اقامة امام علي محل رقم 

القنيطرة املغرب نتيجة   24222  -  6

لتكلفة.

و عين:

السيد(ة) ايمان برعال و عنوانه(ا) 

االرشاد  حي   5(3 رقم   32 زنقة 

كمصفي  املغرب  القنيطرة   24222

(ة) للشركة.

وقد تم انعقاد الجمعية الختامية 

بتاريخ 32 د نبر 2)2) وفي )3 زاوية 

اقامة  شارع امام علي و زنقة شالة، 

 24222  -  6 رقم  محل  علي  امام 

القنيطرة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 22 يناير 

))2) تحت رقم 89944.

59I

OREA

AG ADVISORY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

OREA

RES M ، 20000، CASA MAROC

AG ADVISORY شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي حي 

بوركون، 282 زاوية شارع تانتان 

وشارع محمد سيجلما�سي، اقامة 

سامي الطابق ) رقم 29، - 2253) 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

5(9873

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   2(

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 AG  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ADVISORY

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

االستشارات اإلدارية.

حي   : اال تماعي  املقر  عنوان 

تانتان  شارع  زاوية   282 بوركون، 

اقامة  سيجلما�سي،  محمد  وشارع 

 (2253  -  ،29 رقم   ( سامي الطابق 

الدار البيضاء املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد عصام غمرط : 522 حصة 

بقيمة 52.222 درهم للحصة .

522 حصة   : السيد  واد شباب 

بقيمة 52.222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  غمرط  عصام  السيد 
5 تجزئة كينمير الوازيس  5 رقم  زنقة 

2223) الدار البيضاء املغرب.

السيد  واد شباب عنوانه(ا) 45) 

درج  توين  اقامة  املومن  عبد  شارع 

حي املستشفيات   25 الشقة   4 أ ط 

2223) الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  غمرط  عصام  السيد 
5 تجزئة كينمير الوازيس  5 رقم  زنقة 

2223) الدار البيضاء املغرب

السيد  واد شباب عنوانه(ا) 45) 

درج  توين  اقامة  املومن  عبد  شارع 

حي املستشفيات   25 الشقة   4 أ ط 

2223) الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (6 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يناير ))2) تحت رقم 822238.

62I

شركة  هاد املحاس8

شركة بورا سيرفيس شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات شريك 
 STE BOURA SERVICES وحيد

S.A.R.L.AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

شركة  هاد املحاس8
الرقم )2 عمارة نيا2 شارع احمد 

الطي8 بنهيمة املدينة الجديدة 
أسفي ، 46222، أسفي املغرب

شركة بورا سيرفيس شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات شريك 
 STE BOURA SERVICES وحيد

S.A.R.L.AU شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد(في 

طور التصفية)
وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 

29 الزنقة 22 حي أنا2 اسفي - - 
46222 أسفي املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.8777
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر   (2(2 د نبر   32 في  املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 
بورا  شركة  الوحيد  الشريك  ذات 
مسؤولية  ذات  شركة  سيرفيس 
 STE وحيد  شريك  ذات  محدودة 
 BOURA SERVICES S.A.R.L.AU
درهم   222.222 رأسمالها  مبلغ 
 29 رقم  اإل تماعي  مقرها  وعنوان 
الزنقة 22 حي أنا2 اسفي - - 46222 
أسفي املغرب نتيجة ل : نظرا إلى عدم 

تحقيق الغرض من الشركة.
 29 و حدد مقر التصفية ب رقم 
 46222  - 22 حي أنا2 اسفي  الزنقة 
أسفي املغرب - 46222 أسفي املغرب. 

و عين:
و  لبديوي  مينة  السيد(ة) 
حي   22 الزنقة   29 رقم  عنوانه(ا) 
أسفي املغرب   46222  - أنا2 اسفي 

كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
الوثائق املتعلقة بالتصفية :

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   22 بتاريخ  بآسفي  االبتدائية 

))2) تحت رقم 135/2022.

62I

LKHALDICONSEILS

STE ARZAK HR SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LKHALDICONSEILS
 N°634 BUREAU N°4 ETAGE
 2 QUARTIER AL MASSAR
 MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

STE ARZAK HR SARL AU شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي متجررقم 
2 تجزئة املساررقم 325 مراكش - 

42222 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2((457

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   (2
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ARZAK HR SARL AU
اعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

النجارة والتزيين.
عنوان املقر اال تماعي : متجررقم 
 - مراكش   325 املساررقم  تجزئة   2

42222 مراكش املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 
درهم، مقسم كالتالي:

 2.222  : الجماط  هشام  السيد 
حصة بقيمة 222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد هشام الجماط عنوانه(ا) 
اسفي  325طريق  املساررقم  تجزئة 

مراكش 42222 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد هشام الجماط عنوانه(ا) 
اسفي  325طريق  املساررقم  تجزئة 

مراكش 42222 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   23 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

))2) تحت رقم 7)5)23.

6(I

QUALIFID - SARL AU 

TAZZI AFRAH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

QUALIFID - SARL AU
24 ملتقى زنقتي محمد القري و 

م)8، إقامة ميموزا مكت8 رقم 2 ، 
24222، القنيطرة املغرب

TAZZI AFRAH شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي : 675 

تجزئة القصبة - 24222 القنيطرة 
املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.43355
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر   (2(2 د نبر   28 في  املؤرخ 
ذات  شركة   TAZZI AFRAH حل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 
 222.222 رأسمالها  مبلغ  الوحيد 
 675 درهم وعنوان مقرها اإل تماعي 
القنيطرة   24222  - القصبة  تجزئة 

املغرب نتيجة لفشل.
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و عين:
و  املودن  تهامي  السيد(ة) 
 82( رقم  االسماعيلية  عنوانه(ا) 
كمصفي  املغرب  القنيطرة   24222

(ة) للشركة.
وقد تم انعقاد الجمعية الختامية 
بتاريخ 25 يناير ))2) وفي 675 تجزئة 

القصبة - 24222 القنيطرة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 22 فبراير 

))2) تحت رقم 92296.

63I

QUALIFID - SARL AU 

TOUR OUAZZANE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

QUALIFID - SARL AU
24 ملتقى زنقتي محمد القري و 

م)8، إقامة ميموزا مكت8 رقم 2 ، 
24222، القنيطرة املغرب

TOUR OUAZZANE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي : حي 
لعدير، طريق املجازر رقم 22 - 

22)26 وزان املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.579

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
2)2) تقرر حل  5) فبراير  املؤرخ في 
ذات  شركة   TOUR OUAZZANE
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 
 322.222 رأسمالها  مبلغ  الوحيد 
اإل تماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
 -  22 طريق املجازر رقم  حي لعدير، 
لتراكم  نتيجة  املغرب  وزان   26(22

الخسارة.
وعين:

بشير  الدين  محيي  السيد(ة) 
شارع  الحدادين،  حي  عنوانه(ا)  و 
الصبيحي رقم 2 22)26 وزان املغرب 

كمصفي (ة) للشركة.

وقد تم انعقاد الجمعية الختامية 
حي  وفي   (2(2 د نبر   32 بتاريخ 
 -  22 رقم  املجازر  طريق  لعدير، 

22)26 وزان املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   (6 بتاريخ  بوزان  االبتدائية 

))2) تحت رقم 33.

64I

QUALIFID - SARL AU 

GDTIF SERVICES
إعالن متعدد القرارات

QUALIFID - SARL AU
24 ملتقى زنقتي محمد القري و 

م)8، إقامة ميموزا مكت8 رقم 2 ، 
24222، القنيطرة املغرب

GDTIF SERVICES »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوان مقرها اال تماعي: اقبال 
عمارة 6 رقم 5) اوالد او به - 

24222 القنيطرة املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.35833

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
2)2)تم اتخاذ  د نبر   (8 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
استمرار الشركة رغم تراكم الخسائر.
قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 
رفع رأسمال الشركة بمبلغ 392.222 
درهم لينتقل من 222.222 درهم الى 
492.222 درهم: - في حدود 372.222 
الشركة  لدى  ديون  مع  باملقاصة 
السيدة  الوحيدة  الشريكة  لفائدة 
شروق نعيمة بشرط تخفيض رأ2 
حصة  ديدة   (22 خلق  و   - املال. 
اكتتبت  للواحدة  درهم   222 بقيمة 
السيد  طرف:  من  دفعت  و  كاملة 
اكدادر أنا2 و السيدة اكدادر ايمان 
بما  222 حصة لكل واحد.  في حدود 
أكثر من  أن الشركة أصبحت تضم 
شريك وحيد يتحول شكلها القانوني 

الى شركة محدودة املسؤولية. 

على  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 
خفظ رأسمال الشركة بمبلغ  مايلي: 
372.222 درهم لينتقل من 492.222 

درهم الى 2.222)2 درهم.
قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
من  نعيمة  السيدة شروق  استقالة 
تعيين  و  للشركة  كمسيرة  مهامها 
مسيرا  عبداللطيف  اكدادر  السيد 
فيهم  بما  الشركاء،  بموافقة  وحيدا, 
الجدد، على صالحياته لتسيير شؤون 

الشركة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
نقدية  مساهمات  الشركاء  يقدم 
درهم   222.222 نعيمة:  شروق   -  :
 - درهم   22.222 أنا2:  اكدادر   -
أي ما  درهم.   22.222 اكدادر ايمان: 

مجموعه: 2.222)2 درهم.
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
تم تحديد رأ2 املال بمبلغ 2.222)2 
22)2 حصة بقيمة  درهم مقسم إلى 
على  موزعة   ، للواحدة  درهم   222
شروق   - التالية:  بالنس8  الشركاء 
نعيمة: 2222 حصة - ا اكدادر أنا2: 
 222 ايمان:  اكدادر   - حصة   222
حصة. أي ما مجموعه: 22)2 حصة.
على  ينص  الذي   :29 رقم  بند 
السيد اكدادر  مسير الشركة:  مايلي: 

عبد اللطيف ، وهو غير شريك.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 22 فبراير 

))2) تحت رقم 92298.
65I

STE TIB COMPT SARL AU

 oriental galerie
construction

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

STE TIB COMPT SARL AU
ملتقى شارع املرابطين وزنقة 

البخاري إقامة بغدادي مكت8 رقم 
25 ، 62222، و دة املغرب

 oriental galerie construction
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي : )4شارع 
الدرفوفي الطابق الثاني الشقة 9 - 

62222 و دة املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.29539

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   (2(( يناير   29 املؤرخ في 
 oriental galerie construction
شركة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ 
وعنوان  درهم   222.222 رأسمالها 
الدرفوفي  )4شارع  مقرها اإل تماعي 
 62222  -  9 الشقة  الثاني  الطابق 
نتيجة لتوقف نشاط  و دة املغرب 

الشركة.
وعين:

عنوانه(ا)  و  بانا  اسية  السيد(ة) 
غابة  زنقة  املنصور  يعقوب  شارع 
و دة   62222  34 رقم  معمورة 

املغرب كمصفي (ة) للشركة.
وقد تم انعقاد الجمعية الختامية 
)4شارع  وفي   (2(( يناير   29 بتاريخ 
 -  9 الشقة  الثاني  الطابق  الدرفوفي 

62222 و دة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   27 بتاريخ  بو دة  التجارية 

))2) تحت رقم )43.
66I

STE TIB COMPT SARL AU

3D CONSTRUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

STE TIB COMPT SARL AU
ملتقى شارع املرابطين وزنقة 

البخاري إقامة بغدادي مكت8 رقم 
25 ، 62222، و دة املغرب

3D CONSTRUCTION شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي : عمارة 
كايتي ملتقى شارع درفوفي و  مال 
الدين االفغاني - 62222 و دة 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.28935
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بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   (2(( يناير   29 املؤرخ في 
3D CONSTRUCTION شركة ذات 
رأسمالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها  وعنوان  درهم   22.222
ملتقى شارع  كايتي  اإل تماعي عمارة 
 - االفغاني  الدين  و  مال  درفوفي 
62222 و دة املغرب نتيجة لتوقف 

نشاط الشركة.
و عين:

عنوانه(ا)  و  بانا  اسية  السيد(ة) 
غابة  زنقة  املنصور  يعقوب  شارع 
و دة   62222  34 رقم  معمورة 

املغرب كمصفي (ة) للشركة.
وقد تم انعقاد الجمعية الختامية 
بتاريخ 29 يناير ))2) وفي عمارة كايتي 
الدين  ملتقى شارع درفوفي و  مال 

االفغاني - 62222 و دة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   27 بتاريخ  بو دة  التجارية 

))2) تحت رقم 434.
67I

STE TIB COMPT SARL AU

RITAJE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر اال تماعي للشركة

STE TIB COMPT SARL AU
ملتقى شارع املرابطين وزنقة 

البخاري إقامة بغدادي مكت8 رقم 
25 ، 62222، و دة املغرب

RITAJE شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 235شارع 
محمد الخامس - 62222 و دة 

املغرب.
تحويل املقر اال تماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(8889

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تحويل   (2(( يناير   (( املؤرخ في 
من  للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 
»235شارع محمد الخامس - 62222 
و دة املغرب« إلى »تجزئة ديار الشرق 
 62222  -  568 رقم  العونية  طريق 

و دة املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   29 بتاريخ  بو دة  التجارية 

))2) تحت رقم 472.

68I

STE TIB COMPT SARL AU

WHITE CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

STE TIB COMPT SARL AU

ملتقى شارع املرابطين وزنقة 

البخاري إقامة بغدادي مكت8 رقم 

25 ، 62222، و دة املغرب

WHITE CAR شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي : 222زنقة 

اموزار كندر حي الزيتون - 62222 

و دة املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.((652

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   (2(( يناير   (2 املؤرخ في 

WHITE CAR شركة ذات املسؤولية 

 222.222 رأسمالها  مبلغ  املحدودة 

اإل تماعي  مقرها  وعنوان  درهم 

 - 222زنقة اموزار كندر حي الزيتون 

62222 و دة املغرب نتيجة لتوقف 

نشاط الشركة.

وعين:

يونس حكيم لشه8 و  السيد(ة) 

 ( عنوانه(ا) حي االندلس زنقة الثناء 

رقم 3 62222 و دة املغرب كمصفي 

(ة) للشركة.

وقد تم انعقاد الجمعية الختامية 

222زنقة  وفي   (2(( يناير   (2 بتاريخ 

 62222  - الزيتون  حي  كندر  اموزار 

و دة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   27 بتاريخ  بو دة  التجارية 

))2) تحت رقم 8)4.

69I

RAHHALI CONSEIL

INFOUNDER GROUP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

RAHHALI CONSEIL
 lot al azzouzia marrakech 248(

، 40000، Marrakech Maroc
INFOUNDER GROUP شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 
عالل الفا�سي مرك8 حبو2 )، 
عمارة أ، الطابق الخامس الشقة 

رقم 2)، مراكش - 42222 مراكش 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2((525

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   (2
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.INFOUNDER GROUP
انشاء   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 
وتطبيقات  الوي8  مواقع  وتطوير 

الهاتف املحمول
- انشاء وتصميم الجرافيك وانتاج 

مقاطع الفيديو واألبعاد الثالثية.
شارع   : اال تماعي  املقر  عنوان 
عالل الفا�سي مرك8 حبو2 )، عمارة 
 ،(2 الطابق الخامس الشقة رقم  أ، 

مراكش - 42222 مراكش املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 2.222  : السيد عبد العزيز مايه 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عبد العزيز مايه عنوانه(ا) 
العطاوية،  عمر  �سي  اوالد  دوار 
مراكش   42222 القلعة  الشعبية، 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد العزيز مايه عنوانه(ا) 
العطاوية،  عمر  �سي  اوالد  دوار 
مراكش   42222 القلعة  الشعبية، 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   27 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

))2) تحت رقم 626)23.
72I

RAHHALI CONSEIL

COMPTOIR AL AZZOUZIA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

RAHHALI CONSEIL
 lot al azzouzia marrakech 248(

، 40000، Marrakech Maroc
 COMPTOIR AL AZZOUZIA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي اقامة 
الكرم رقم E 76، العزوزية، مراكش 

- 42222 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2((627

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(2 أكتوبر   28
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.COMPTOIR AL AZZOUZIA
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غرض الشركة بإيجاز : - مقاول في 
نجارة األملنيوم 

أعمال الفوالذ املقاوم للصدأ و   -
األملنيوم .

اقامة   : اال تماعي  املقر  عنوان 
مراكش  العزوزية،   ،E  76 الكرم رقم 

- 42222 مراكش املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 2.222  : بوها ر  يحيى  السيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  بوها ر  يحيى  السيد 
 ،24 رقم  النخيل  تعاونية  تجزئة 
مراكش   42222 مراكش  سيبع، 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  بوها ر  يحيى  السيد 
 ،24 رقم  النخيل  تعاونية  تجزئة 
مراكش   42222 مراكش  سيبع، 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   29 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

))2) تحت رقم 724)23.

72I

TOUBKAL INVEST

RT2L
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

TOUBKAL INVEST
 CENTRE D›AFFAIRE TOUBKAL

 1ER ETG APPT N° 6 RUE
 KHALID BEN OUALID GUELIZ

 MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

RT(L شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي دوار لعربي 
بن بوزيد الويدان رقم 43 - 42222 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2(2783

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(2 نونبر   29
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

.RT(L : اإلقتضاء بمختصر تسميتها
مقاولة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

بناء واعمال اخرى
مقاولة زخرفة الشقق.

عنوان املقر اال تماعي : دوار لعربي 
 42222 -  43 بن بوزيد الويدان رقم 

مراكش املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
الشركة مراكش بانوراميك : 222 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
حصة   522  : السيدة لبنى خزان 

بقيمة 222 درهم للحصة .
رولند  ريشارد  كليون  السيد 
الفريد : 422 حصة بقيمة 222 درهم 

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
بانوراميك  مراكش  الشركة 
 4 شقة  هورتنس  اقامة  عنوانه(ا) 
 42222 طريق الحسن الثاني  يليز 

مراكش املغرب.
عنوانه(ا)  خزان  لبنى  السيدة 
فيال برانس لعربي بن بوزيد الويدان 

42222 مراكش املغرب.
السيد كليون ريشارد رولند الفريد 
عنوانه(ا) فيال برانس لعربي بن بوزيد 

الويدان 42222 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  خزان  لبنى  السيدة 
فيال برانس لعربي بن بوزيد الويدان 

42222 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
د نبر   22 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2)2) تحت رقم 232227.
7(I

AGC CONSEIL

Y.E.O IMMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر اال تماعي للشركة

AGC CONSEIL
الدار البيضاء ، 2222)، الدار 

البيضاء املغرب
Y.E.O IMMO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي عمارة 
مركز مارينا 2 زرقتوني و سيدي 

محمد بن عند هللا مكت8 43 الطابق 
7 - 2222) الدارالبيضاء املغرب.
تحويل املقر اال تماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(62427

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 2) د نبر 2)2) تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 
و  زرقتوني   2 مارينا  مركز  »عمارة 
مكت8  هللا  عند  بن  محمد  سيدي 
43 الطابق 7 - 2222) الدارالبيضاء 
شقة   6 »ساللم ا طابق  إلى  املغرب« 
 - انفا  دون  ليتوغال  حدائق   2(

2222) الدارالبيضاء املغرب«
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم 822353.
73I

CONSEILS EVERNAGE

FOOD STATE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر اال تماعي للشركة

CONSEILS EVERNAGE
 AV ALLA EL FASSI N°17

 IMM JAWHARA ، 40000،
MARRAKECH maroc

FOOD STATE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي )8 شارع 

عبد املومن زاوية زنقة سمية طابق5 

رقم 2) الدار البيضاء - 2222) 

الدارالبيضاء املغرب.

تحويل املقر اال تماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2((445

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم تحويل   (2(2 نونبر   (9 املؤرخ في 

من  للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 

زنقة  زاوية  املومن  عبد  شارع   8(«

2) الدار البيضاء  سمية طابق5 رقم 

إلى  املغرب«  الدارالبيضاء   (2222  -

االفرناج  شارع  م  ل25/ل27  »رقم 

مراكش - 42222 مراكش املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   23 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

))2) تحت رقم 522)23.

74I

FIDUCIAIRE HAMDELS

A3LUM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

FIDUCIAIRE HAMDELS

 Cité Essalam, Appt 4 Imm 22

 Casablanca, Hay Hassani, Hay

 Essalam، 20230، CASABLANCA

maroc

A3LUM شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اال تماعي شارع 

الحرية الطابق 3 الدار البيضاء الدار 

 CASABLANCA (2222 البيضاء

املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.372375

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 5) يناير ))2) تمت إضافة 

إلى نشاط الشركة  التالية  األنشطة 

الحالي :

املواصالت أعمال البناء
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم 822675.

75I

NORD SUD MANAGEMENT

 RESEAU EBUSINESS
MAROCAIN

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

NORD SUD MANAGEMENT

 C/O CAE ILOT 43 B BUREAU

 ZONE FRANCHE VILLE 25/24

 TANGER، 90000، TANGER

MAROC
ريزو إبزنس ماغوكان شركة ذات 

املسؤولية املحدودة(في طور 

التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي، كابيطال 

 GH ،غروب ماغوك، مجمع العرفان

E1 1er ETAGE APP N 7 7  امع 

بوخالف – 92222 طنجة

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(((27

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   (2(2 نونبر   2( املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
ريزو إبزنس ماغوكان، مبلغ رأسمالها 

مقرها  وعنوان  درهم   222.222

ماغوك،  غروب  كابيطال  اإل تماعي 

 GH 7 E1 1er  , العرفان  مجمع 

بوخالف  ETAGE APP N 7,  امع 

أزمة   : ل  نتيجة  طنجة   92222  –

اقتصادية.

غروب  التصفية ب  مقر  حدد  و 

 GH 7  , العرفان  مجمع  ماغوك، 

E1 1er ETAGE APP N 7,  امع 

بوخالف – 92222 طنجة

و عين:

و  دوفان  دومينيك  السيد(ة) 

 CAE ILOT 43B ZONE عنوانه(ا) 

FRANCHE 92222 طنجة، املغرب، 

كمصفي (ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
-تم   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 
التجارية  باملحكمة  القانوني  اإليداع 
تحت   (2(( يناير   (8 بطنجة بتاريخ 

رقم 52423).
76I

اتمانية وداد

SOCIETE MOL MAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

اتمانية وداد
 AV 79 79 شارع محمد الخامس
 MED V، 43000، EL KELAA

SRAGHNA قلعة السراغنة
SOCIETE MOL MAL شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي حي 

عواطف 2 الرقم 223 - 43222 
قلعة السراغنة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
52(5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   (8
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. SOCIETE MOL MAL
تحويل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األموال.
حي   : اال تماعي  املقر  عنوان 
عواطف 2 الرقم 223 - 43222 قلعة 

السراغنة املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

الغرايرية  الدين  نور  السيد 

الرقم   2( عواطف  حي  عنوانه(ا) 

السراغنة  قلعة   43222  (234

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

الغرايرية  الدين  نور  السيد 

الرقم   2( عواطف  حي  عنوانه(ا) 

السراغنة  قلعة   43222  (234

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بقلعة السراغنة بتاريخ 23 

فبراير ))2) تحت رقم 51/2022.

77I

zakaria gestion snc 

LBB PRUNEAU ZEMMOUR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر اال تماعي للشركة

zakaria gestion snc

 rue maarakat badr erac (9

 khemisset n ، 15000، khemisset

maroc

 LBB PRUNEAU ZEMMOUR

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي سوق 
االربعاء واد بهت ايت سيبرن 

الخميسات - 25222 الخميسات 

املغرب.

تحويل املقر اال تماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(7983

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم تحويل   (2(( يناير   27 املؤرخ في 

من  للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 
واد بهت ايت سيبرن  »سوق االربعاء 

الخميسات   25222  - الخميسات 

اكو  ماعة  ايت  »دوار  إلى  املغرب« 

 25222  - الخميسات  اوريبل  ايت 

الخميسات املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  بالخميسات  االبتدائية 

فبراير ))2) تحت رقم )5.

78I

SOFITA

SADEKSAF
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SOFITA
 AVENUE EL OUROUBA N°31
 B.P 261 SAFI ، 46000، SAFI

MAROC
SADEKSAF شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 

محمد الخامس املدينة الجديدة - 
46222 آسفي املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2(497

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   32
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SADEKSAF
غرض الشركة بإيجاز : 2) مقهى، 
و  ميع  مطعم  محلبة،  مشروبات، 

املنتجات الغدائية
)) وبصفة عامة  ميع العمليات 
أو  املنقولة  أو  املالية  أو  التجارية 
العقارية التي ترتبط بصفة مباشرة 
أو غير مباشرة بهدف الشركة أو التي 
من شأنها أن تساهم في تطوير أنشطة 

الشركة..
شارع   : اال تماعي  املقر  عنوان 
 - الجديدة  املدينة  الخامس  محمد 

46222 آسفي املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 
درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة أمنية الصادق عنوانه(ا) 
قطاع 24 عمارة أ شقة 9 حي الرياض 

22222 الرباط املغرب.
السيد محمد الصادق عنوانه(ا) 
الجديدة  املدينة  الحرية  شارع   43

46222 آسفي املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد الصادق عنوانه(ا) 
الجديدة  املدينة  الحرية  شارع   43

46222 آسقي املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   28 بتاريخ  بآسفي  االبتدائية 

))2) تحت رقم -.
79I

 MOHAMED EL KARRICHE COMPTABLE

AGREE

دوميسيلياسيون دو تطوان 
 DOMICILIATION DE

TETOUAN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 MOHAMED EL KARRICHE
COMPTABLE AGREE

شارع املغرب العربي رقم ) الطابق 
األول تطوان ، 93222، تطوان 

املغرب
دوميسيلياسيون دو تطوان 

 DOMICILIATION DE TETOUAN
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 

معركة أنوال رقم 26 الطابق األر�سي 
رقم 3 تطوان - 93222 تطوان 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

32929
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   25
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
تطوان  دو  دوميسيلياسيون   :
.DOMICILIATION DE TETOUAN
توطين   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشركات و األشخاص الطبيعيين.
شارع   : اال تماعي  املقر  عنوان 
معركة أنوال رقم 26 الطابق األر�سي 
تطوان   93222  - تطوان   3 رقم 

املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
السيدة بشرى  ابة : 22) حصة 

بقيمة 222 درهم للحصة .
السيدة نادية بوزيد : 822 حصة 

بقيمة 2.222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  بشرى  ابة  السيدة 
 93222  52 رقم  شارع شهيد كربالء 

تطوان املغرب.
عنوانه(ا)  بوزيد  نادية  السيدة 
شارع محمد اليزيدي رقم 56 93222 

تطوان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  بشرى  ابة  السيدة 
 93222  52 رقم  شارع شهيد كربالء 

تطوان املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   24 االبتدائية بتطوان بتاريخ 

))2) تحت رقم 544.
82I

FIDUCIAIRE HAMDELS

BAYT AL HADAYA
إعالن متعدد القرارات

FIDUCIAIRE HAMDELS
 Cité Essalam, Appt 4 Imm 22

 Casablanca, Hay Hassani, Hay
 Essalam، 20230، CASABLANCA

maroc

BAYT AL HADAYA »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها اال تماعي: إقامة 

الزرقاء ، 227 زنقة ابن منير، 

الطابق األول الشقة رقم ) املعا 

ريف الدار البيضاء 2222) 

CASABLANCA املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.525592

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

اتخاذ  2)2)تم  نونبر   (9 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

 BAYT AL الى  الشركة  اسم  تغيير 

 HADAYA

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

تفويت 522 حصة الى سعيد بلخير 

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

تعيين مشارك املسير الجديد للشركة 

قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

تحديث النظام االسا�سي

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

على  ينص  الذي   :23 رقم  بند 

تعيين مشارك املسير الجديد  مايلي: 

للشركة

بند رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

 BAYT AL الى  الشركة  اسم  تغيير 

HADAYA

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

 52222 درهم  النقدية  املساهمات 

من طرف سعيد بلخير

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

رأ2 املال للشركة 522 حصة سعيد 

بلخير و 522 حصة يونس الحايلة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم 822676.

82I

trainning office and accounting advice

NAIM MEUBLE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 trainning office and accounting
advice

 rue 1 etage 2 appt 3 tarik ,45
 alkheir bernoussi casablanca،

20600، casablanca maroc
NAIM MEUBLE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد(في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي دوار اوالد 
سيدي عبد النبي الشالالت عين 
حرودة - 8632) املحمدية املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(8725
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
))2) تقرر حل  22 فبراير  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 NAIM MEUBLE الوحيد  الشريك 
درهم   222.222 رأسمالها  مبلغ 
وعنوان مقرها اإل تماعي دوار اوالد 
عين  الشالالت  النبي  عبد  سيدي 
املغرب  املحمدية   (8632  - حرودة 

نتيجة ل : تصفية حبية.
و حدد مقر التصفية ب 45 شارع 
الخير  طريق   3 الشقة   ( الطابق   2
البيضاء  الدار   (2622  - البرنو�سي 

املغرب. 
وعين:

نعيم  الزهراء  فاطمة  السيد(ة) 
رقم   27 زنقة   22 حكم  و عنوانه(ا) 
البيضاء  الدار   (2822 البيضاء   32

املغرب كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية :
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملحمدية بتاريخ 28 فبراير 

))2) تحت رقم 72).

8(I
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sté PLURIELS BATIMENT FRANCE SARL/AU

 Sté » PLURIELS BATIMENT

FRANCE « SARL/AU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

 sté PLURIELS BATIMENT

FRANCE SARL/AU

تجزئة االصطياف ) رقم 7) 

السعيدية ، 63622، السعيدية 

املغرب

 Sté » PLURIELS BATIMENT

FRANCE « SARL/AU شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي : تجزئة 

االصطياف ) رقم 7) السعيدية - 

63622 السعيدية املغرب..

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.57(7

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر   (2(( فبراير   27 في  املؤرخ 

 Sté » PLURIELS BATIMENT حل 

ذات  شركة   FRANCE « SARL/AU

رأسمالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها  وعنوان  درهم   222.222

رقم   ( اإل تماعي تجزئة االصطياف 

السعيدية   63622  - السعيدية   (7

هدف  تحقيق  لعدم  نتيجة  املغرب. 

الشركة..

وعين:

و  صغيري  فتحي  السيد(ة) 

رقم   ( االصطياف  تجزئة  عنوانه(ا) 

السعيدية   63622 السعيدية   (7

املغرب كمصفي (ة) للشركة.

وقد تم انعقاد الجمعية الختامية 

تجزئة  وفي   (2(( فبراير   27 بتاريخ 

 - السعيدية   (7 رقم   ( االصطياف 

63622 السعيدية املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   22 بتاريخ  ببركان  االبتدائية 

))2) تحت رقم 97.

83I

sofoget

KURIN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

sofoget

 Kenitra, 37 rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc

KURIN شركة ذات املسؤولية 

املحدودة(في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي القنيطرة 

محل 8) شارع محمد ديوري و 

محمد عبدو إقامة كميليا 24222 

القنيطرة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5(892

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   (2(( يناير   22 املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

 52.222 رأسمالها  مبلغ   KURIN

اإل تماعي  مقرها  وعنوان  درهم 

محمد  شارع   (8 محل  القنيطرة 

ديوري و محمد عبدو إقامة كميليا 

 : القنيطرة املغرب نتيجة ل   24222

زيادة خسائر الشركة.

و حدد مقر التصفية ب القنيطرة 

و  ديوري  محمد  شارع   (8 محل 

 24222  - محمد عبدو إقامة كميليا 

القنيطرة املغرب. 

و عين:

و  مشراوي  محمد  السيد(ة) 

مشراوي   ---- مشراوي  عنوانه(ا) 

املغرب كمصفي (ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية :

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 29 فبراير 

))2) تحت رقم 92345.

84I

CABINET SEDDIK & ASSOCIES

IDEAL CITY اديال سيتي
إعالن متعدد القرارات

CABINET SEDDIK & ASSOCIES
285 شارع زرقطوني اقامة 

الزرقطوني الطابق الساد2 ، 
2222)، الدار البيضاء املغرب

اديال سيتي IDEAL CITY »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة«

 285BD :وعنوان مقرها اال تماعي
 ZERKTOUNI CASABLANCA -

2222) الدار البيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.54(8

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
2)2)تم اتخاذ  د نبر   (7 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
عقد التوطين في عقد إيجار  إنهاء   •
مع الحفاظ على نفس عنوان للمقر 
اال تماعي »زنقة3، باب منصور بناية 
مساحة   4 طابق   24 رقم  ص شقة 

باب انفا الدار البيضاء«
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 5: الذي ينص على مايلي: 
من القانون األسا�سي   5 تأكيد البند 

للشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم 377)82.
85I

FS

MYSARA SUPPLY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة
FS

رقم 7) زنقة عالل بن عبد هللا ، 
222)5، الرشيدية املغرب

MYSARA SUPPLY شركة ذات 
املسؤولية املحدودة(في طور 

التصفية)
وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 23 
الزنقة 2 حي الشعبة - 222)5 

الرشيدية املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.22382

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   (2(( يناير   24 املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
رأسمالها  مبلغ   MYSARA SUPPLY
مقرها  وعنوان  درهم   222.222
حي   2 الزنقة   23 رقم  اإل تماعي 
الرشيدية املغرب   5(222  - الشعبة 
انجاح  في  التوفق  عدم   : ل  نتيجة 

املشروع.
رقم  ب  التصفية  مقر  وحدد 
 5(222  - الشعبة  حي   2 الزنقة   23

الرشيدية املغرب. 
وعين:

و  الرحماني  كمال  السيد(ة) 
حي   2 الزنقة   23 رقم  عنوانه(ا) 
املغرب  الرشيدية   5(222 الشعبة 

كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية :
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  بالرشيدية  االبتدائية 

فبراير ))2) تحت رقم 89/2022.
86I

ASMAA MEDIA GROUP

TENDANCE WOMEN
إعالن متعدد القرارات

ASMAA MEDIA GROUP
شارع صهي8 الرومي بلوك 39 الرقم 

2) البرنو�سي البيضاء، 2222)، 
البيضاء املغرب

TENDANCE WOMEN »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها اال تماعي: 42 شارع 
الزرقطوني الطابق 7 الشقة 37 - - 

البيضاء املغرب .
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.529223

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
2)2)تم اتخاذ  د نبر   29 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
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قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
تفويت السيد السرغيني عبد الغني ل 
522 حصة للسيد السرغيني محمد 

ر�سى
قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 
تفويت السيد السرغيني عبد الغني ل 

52) حصة للسيدة مريم لبطرتي
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
تفويت السيد السرغيني عبد الغني 
حصة للسيدة بهية ادري�سي   (52 ل 

ركراكي 
قرار رقم 4 : الذي ينص على مايلي: 
من  للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 

 SARL AU الى SARL
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تغيير الشكل القانوني
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
اعادة تقسيم الحصص على الشركاء 

الجدد
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
الشركة على  تقسيم رأسمال  اعادة 

الشركاء الجدد
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم 822556.

87I

ASMAA MEDIA GROUP

HMS IT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ASMAA MEDIA GROUP
شارع صهي8 الرومي بلوك 39 الرقم 

2) البرنو�سي البيضاء، 2222)، 
البيضاء املغرب

HMS IT شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 47 شارع 
الزرقطوني الطابق 7 الشقة 37 - 

البيضاء املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
532243

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(2 مار2   25
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 HMS  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

. IT
غرض الشركة بإيجاز : التو يه في 

املعلوميات .
47 شارع  عنوان املقر اال تماعي : 
 -  37 الشقة   7 الطابق  الزرقطوني 

البيضاء املغرب .
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 52.222 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد معاد هيا�سي : 522 حصة 

بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  هيا�سي  معاد  السيد 

البيضاء البيضاء املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  هيا�سي  معاد  السيد 

البيضاء البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم 822538.
88I

TY CONSULTING

SPACIA NEUVOS HOTELES
إعالن متعدد القرارات

TY CONSULTING
 RUE HALAB MERS SULTAN (6
 26 RUE HALAB MERS SULTAN،
20140، CASABLANCA MAROC
 SPACIA NEUVOS HOTELES

»شركة املساهمة«

وعنوان مقرها اال تماعي: هيلتون 

ڭاردن ان ، ساحة مغرب العرب 

، S/N، مدار محطة فيروڤيير - - 

طنجة املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.47245

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

2)2)تم اتخاذ  د نبر   (( املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
عشر  اثني  بمقدار  املال  رأ2  زيادة 

 (12.000.000,00) درهم  مليون 

عن  التعويض  طريق  عن  درهم 

الديون السائلة واملستحقة الدفع.

على  ينص  الذي   :( رقم  قرار 

بمقدار  املال  رأ2  تخفيض  مايلي: 

وتسعمائة  مليون  وخمسين  ثالثة 

درهم  ألف  وعشرين  وثالثة 

إزالة  طريق  عن   (53.923.000,00(

الخسائر املتراكمة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

النظام  من   6 للمادة  نسبي  تعديل 

األسا�سي.

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

النظام  من   7 للمادة  نسبي  تعديل 

األسا�سي.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   2( بتاريخ  بطنجة  التجارية 

))2) تحت رقم 52499).

89I

TY CONSULTING

H5 HOTEL MANAGEMENT
إعالن متعدد القرارات

TY CONSULTING

 RUE HALAB MERS SULTAN (6

 26 RUE HALAB MERS SULTAN،

20140، CASABLANCA MAROC

 H5 HOTEL MANAGEMENT

»شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها اال تماعي: فندق 
هيلتون ڭاردن ان ، ساحة مغرب 

العرب ، S/N، مدار محطة فيروڤيير 
- - طنجة املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.78945
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
2)2)تم اتخاذ  د نبر   (3 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
املال بمبلغ تسعة  زيادة رأ2  مايلي: 
درهم  ألف  وخمسمائة  ماليين 
عن  بتعويض   (9.500.000,00(

الديون السائلة واملستحقة الدفع.
قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 
ثمانية  بمبلغ  املال  رأ2  تخفيض 
 وتسعمائة وأربعة آالف 

ً
وثمانين مليونا

 (88.904.300,00) درهم  وثالثمائة 
عن طريق إزالة الخسائر املتراكمة. 

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 
النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
النظام  من   6 للمادة  نسبي  تعديل 

األسا�سي.
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
النظام  من   7 للمادة  نسبي  تعديل 

األسا�سي.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   2( بتاريخ  بطنجة  التجارية 

))2) تحت رقم 52498).

92I

WINIUM Expertوينيوم إكسبير

LALASAAM SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

WINIUM Expertوينيوم إكسبير
رقم 22 مبنى تاشفين نهج يعقوب 
املريني  يليز، 2)422، مراكش 

املغرب
LALASAAM SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد
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وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 

مسلم تجزئة بوكار الطابق الثالث 

شقة رقم 24باب دكالة - 42222 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2264

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   (2

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LALASAAM SARL AU

إستغالل   : غرض الشركة بإيجاز 

دور الضيافة.

شارع   : اال تماعي  املقر  عنوان 

الثالث  الطابق  بوكار  تجزئة  مسلم 

 42222  - دكالة  24باب  رقم  شقة 

مراكش املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

السيدة سيلفي أندري آن موريس 

درهم   222 بقيمة  حصة   2.222  :

للحصة .

السيدة سيلفي أندري آن موريس 

: 2222 بقيمة 222 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة سيلفي أندري آن موريس 

 33222 الفرنشيز  شارع  عنوانه(ا) 

بوردو فرنسا..

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة سيلفي أندري آن موريس 

 33222 الفرنشيز  شارع  عنوانه(ا) 

بوردو فرنسا.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   32 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

))2) تحت رقم 373)23.

92I

املحمدية لإلستشارة و الخبرة

AMAGENCY اماجان�سي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

املحمدية لإلستشارة و الخبرة
شارع املقاومة رقم 2 حي الوحدة 
الطابق ) مكت8 رقم 3 ، 8822)، 

املحمدية املغرب
اما ان�سي AMAGENCY شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي : ركن 

شارع الفارابي وشارع ابن خلدون - 
8822) املحمدية املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.2727
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   (2(2 نونبر   25 املؤرخ في 
اما ان�سي AMAGENCY شركة ذات 
رأسمالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها  وعنوان  درهم   522.222
اإل تماعي ركن شارع الفارابي وشارع 
املحمدية   (8822  - خلدون  ابن 
استمرار  الستحالة  نتيجة  املغرب 

النشاط
االسا�سي للشركة بسب8 توقف

شركة سامير..
وعين:

منتراش  الرحمن  عبد  السيد(ة) 
 29 رقم  بنغازي  شارع  عنوانه(ا)  و 
املغرب  البيضاء  الدار   (24(2 بولو 

كمصفي (ة) للشركة.
وقد تم انعقاد الجمعية الختامية 
بتاريخ 25 نونبر 2)2) وفي ركن شارع 
الفارابي وشارع ابن خلدون - 8822) 

املحمدية املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (( بتاريخ  باملحمدية  االبتدائية 

د نبر 2)2) تحت رقم 995).

9(I

AUDIT MANAGEMENT GESTION

COIFFURE HOUSNI 2
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 AUDIT MANAGEMENT

GESTION

 RESIDENCE HELVETIA 1 PLACE

 ZELLAQA 2EME ETAGE ،

20000، CASABLANCA MAROC

COIFFURE HOUSNI 2 شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي حي موالي 

عبدهللا شارع السمارة رقم 22-8 

عين الشق - 2 البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.378492

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر   (2(( فبراير   22 في  املؤرخ 

ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 

 COIFFURE الوحيد  الشريك  ذات 

) HOUSNI مبلغ رأسمالها 222.222 

اإل تماعي حي  درهم وعنوان مقرها 

رقم  السمارة  شارع  عبدهللا  موالي 

22-8 عين الشق - 2 البيضاء املغرب 

و  االقتصادية  االزمة   : ل  نتيجة 

املنافسة.

و حدد مقر التصفية ب حي موالي 

عبدهللا شارع السمارة رقم 22-8 عين 

الشق - 2 البيضاء املغرب. 

و عين:

السيد(ة) ياسر حسني و عنوانه(ا) 
) زنقة شجرة الدر شقة 5 2 البيضاء 

املغرب كمصفي (ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية :

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم 2)7)82.

93I

SAFA ACCOUNTING COMPANY

BRICO CASTI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 SAFA ACCOUNTING
COMPANY

شارع الجيش امللكي اقامة ايمان 
الطابق 5 رقم 9 تطوان ، 93222، 

تطوان املغرب
BRICO CASTI شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي حي املر ة 
شارع محمد الخامس رقم 595 - 

)9322 الفنيدق املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
32937

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   (4
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 BRICO : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.CASTI
تجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقاقير بصفة عامة
 ، الكهربائية  املعدات  تجارة 

الصناعية، الحديدية و الصحية 
استيراد و تصدير

عنوان املقر اال تماعي : حي املر ة 
 -  595 رقم  الخامس  محمد  شارع 

)9322 الفنيدق املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسمال الشركة: 2.222.222 

درهم، مقسم كالتالي:
حصة   522  : الخراز  زبير  السيد 

بقيمة 222 درهم للحصة .
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9522 حصة   : السيد زبير الخراز 
بقيمة  السلع  مخزون  مقابل  عينية 

952.222 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد زبير الخراز عنوانه(ا) تجزئة 
باب سبتة رقم 9)) شارع 23 الطابق 

االول )9322 الفنيدق املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد زبير الخراز عنوانه(ا) تجزئة 
باب سبتة رقم 9)) شارع 23 الطابق 

االول )9322 الفنيدق املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   29 االبتدائية بتطوان بتاريخ 

))2) تحت رقم 567.
94I

IMP SAHARA

LOCHTRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

IMP SAHARA
حي موالي رشيد بلوك 24 رقم 2 
مكرر العيون، 72222، العيون 

املغرب
LACHTRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي تجزئة 

 E - 70000 الوكالة رقم 685 بلوك
العيون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
39797

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   23
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LACHTRANS
-نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االشخاص لصالح الغير

-نقل االشخاص للصالح الخاص
-نقل االشخاص و النقل السياحي

-نقل املسافرين..
تجزئة   : اال تماعي  املقر  عنوان 
 E - 72222 بلوك   685 الوكالة رقم 

العيون املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 522  : املسكي�سي  بلعيد  السيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
السيد البشير لشكر : 522 حصة 

بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد بلعيد املسكي�سي عنوانه(ا) 
الوحدة  مدينة  و  بلوك   685 رقم 

72222 العيون املغرب.
السيد البشير لشكر عنوانه(ا) رقم 
العيون   72222 العودة  حي   (272

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد بلعيد املسكي�سي عنوانه(ا) 
الوحدة  مدينة  و  بلوك   685 رقم 

72222 العيون املغرب
السيد البشير لشكر عنوانه(ا) رقم 
العيون   72222 العودة  حي   (272

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   26 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

))2) تحت رقم 45/2022.

95I

BUSINESS CENTER.COM

AGRICONOVA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BUSINESS CENTER.COM
شارع عبد املومن رقم 36) إقامة 

ف 8 الطابق الثاني رقم 6 ، 2392)، 
الدارالبيضاء املغرب

AGRICONOVA شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي شارع عبد 
املومن رقم 36) شارع باسكي اقامة 
ف8 الطابق الثاني رقم 6، - 2392) 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

53(329
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(( فبراير   24
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AGRICONOVA
الغرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 

من الشركة في املغرب وفي الخارج:
واستغالل  ميع  الزراعة   •
األرا�سي الزراعية وتنميتها أو خدمتها.

• إدارة وتشغيل املناطق الزراعية 
 ، الزراعية  األغذية   ، (الزراعة 
الصناعة الزراعية ، تسويق املنتجات 

الزراعية والنباتات).
والتعبئة  واملعالجة  اإلنتاج   •
والتحويل  والتعبئة  والتغليف 
واالستغالل  والتصدير  واالستيراد 
والتسويق في كل من السوق الداخلية 
والخار ية لجميع املنتجات واملعدات 

الزراعية.
للزيتون  الصناعي  االستغالل   •

(استخراج وإنتاج زيت الزيتون).
زراعة ومعالجة وتطوير وإنتاج   •
وتسويق  البستنة  منتجات   ميع 
زراعة  وكذلك  البستنة  منتجات 
وتربية  الحمضيات  وزراعة  األشجار 

الدوا ن والخضروات املبكرة.
• العمل الزراعي.

• البحث والتطوير الزراعي.
• التقنيات املطبقة في الزراعة.

والدعم  الخدمات  تقديم   •
مجال  في  واملستثمرين  للمزارعين 

الزراعة.
• التجارة اإللكترونية ؛

• تربية وإنتاج املنتجات الحيوانية 
وتسمين الحيوانات.

• تا ر الحبوب والبذور والشتالت 
و ميع املنتجات املماثلة.

• مشاركة الشركة بأي وسيلة ، في 
تم إنشاؤها   ، أي شركات أو شركات 
تكون  قد  والتي   ، إنشاؤها  أو سيتم 
سيما  وال   ، الشركة  بهدف  مرتبطة 
شركات  ديدة  إنشاء  طريق  عن 
أو مساهمات أو عمليات اندماج أو 

تحالفات أو مشاريع مشتركة ؛
املتعلقة  التجارة  عمليات   •

بالزراعة.
• مشاركة الشركة بأي وسيلة ، في 
تم إنشاؤها   ، أي شركات أو شركات 
تكون  قد  والتي   ، إنشاؤها  أو سيتم 
سيما  وال   ، الشركة  بهدف  مرتبطة 
شركات  ديدة  إنشاء  طريق  عن 
أو مساهمات أو عمليات اندماج أو 

تحالفات أو مشاريع مشتركة ؛
• دراسة  ميع املشاريع واملشاركة 
في  ميع األمور التجارية والصناعية 
والعقارية  املالية  واألوراق  واملالية 
املتعلقة بشكل مباشر أو غير مباشر 
بهدف الشركة أو التي قد تسهل توسع 

الشركة وتطويرها.
املعامالت  ،  ميع  أعم  وبشكل 
وغير  واملنقولة  واملالية  التجارية 
املنقولة املتعلقة بشكل مباشر أو غير 
مباشر ، كلًيا أو  زئًيا ، بأحد األشياء 

املحددة أو بأي أشياء مماثلة..
عنوان املقر اال تماعي : شارع عبد 
36) شارع باسكي اقامة  املومن رقم 
 (2392  -  ،6 ف8 الطابق الثاني رقم 

الدار البيضاء املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد عادل لر اب : 522 حصة 

بقيمة 222 درهم للحصة .
 522  : مستعيد  محمد  السيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
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عنوانه(ا)  لر اب  عادل  السيد 

بن  الفقيه   ((3 رقم  خالد  تجزئة 

صالح 2)32) الدار البيضاء املغرب.

السيد محمد مستعيد عنوانه(ا) 

فرنسا 372)9 شافيل فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  لر اب  عادل  السيد 

بن  الفقيه   ((3 رقم  خالد  تجزئة 

صالح 2)32) الدار البيضاء املغرب

السيد محمد مستعيد عنوانه(ا) 

فرنسا 372)9 شافيل شافيل

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم )69)82.

96I

nabiq mohammed

liduere electric
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

nabiq mohammed

 hay elwafa bloc 1 n 61 ، 23000،

beni mellal MAROC

liduere electric شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي تجزئة 

الوفاق الرقم 94 برادية - 3222) 

الفقيه بن صالح املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

4962

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   27

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 liduere : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.electric

بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

معدات الطاقة الشمسية .

تجزئة   : اال تماعي  املقر  عنوان 
 (3222  - برادية   94 الرقم  الوفاق 

الفقيه بن صالح املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 92.222 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
452 حصة   : السيد وكيد حسام 

بقيمة 222 درهم للحصة .
السيد نجيدي ايوب : 452 حصة 

بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  حسام  وكيد  السيد 
صالح  بن  الفقيه   (3222 برادية 

املغرب.
عنوانه(ا)  ايوب  نجيدي  السيد 
صالح  بن  الفقيه   (3222 برادية 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  حسام  وكيد  السيد 
 (3222  94 الوفاق  تجزئة  برادية 

الفقيه بن صالح املغرب
تم اإليداع القانوني ب- بتاريخ 24 

فبراير ))2) تحت رقم 42/2022.
97I

STE FIDUCIAIRE JBILOU LEYLA SARL

SAHEL MARBRE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 STE FIDUCIAIRE JBILOU LEYLA
SARL

 AVENUE OMAR IBN
 ABDELAZIZ ENTRE SOL N°23
 IMMEUBLE ABRAJ DOUBAI ،

92000، LARACHE MAROC
SAHEL MARBRE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي دوار 

الرحيين بعين احجل  ماعة و قيادة 
خميس الساحل العرائش - 222)9 

العرائش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

6642

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(( فبراير   22

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 SAHEL : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.MARBRE
رخام.   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مقاول أعمال متنوعة.

دوار   : اال تماعي  املقر  عنوان 

الرحيين بعين احجل  ماعة و قيادة 

 9(222  - خميس الساحل العرائش 

العرائش املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 52.222 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 (52  : السيد السعيد ايت حموا 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .

 (52  : الحراق  الخليل  السيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

حموا  ايت  السعيد  السيد 

العرائش  الرحمة  تجزئة  عنوانه(ا) 

222)9 العرائش املغرب.

السيد الخليل الحراق عنوانه(ا) 
الجديد  املغرب  تجزئة   762 رقم 

العرائش 222)9 العرائش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الخليل الحراق عنوانه(ا) 
الجديد  املغرب  تجزئة   762 رقم 

العرائش 222)9 العرائش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعرائش بتاريخ 27 فبراير 

))2) تحت رقم 263.

98I

WAY CONSEIL

AR BTP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

WAY CONSEIL
 N 823 MASSIRA 1 -A ، 40000،

MARRAKECH MAROC
AR BTP شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي املكت8 
رقم) علي اليمين شقة رقم6 زاوية 
من شارع طارق ابن زياد - 42222 

مراكش املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.228723

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   (2(( يناير   24 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
»222.222 درهم« أي من »422.222 
عن  درهم«   522.222« إلى  درهم« 
إدماج احتياطي أو أرباح أو   : طريق 

عالوات إصدار في رأ2 املال.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   22 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

))2) تحت رقم 824)23.
99I

WAY CONSEIL

AR BTP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر اال تماعي للشركة

WAY CONSEIL
 N 823 MASSIRA 1 -A ، 40000،

MARRAKECH MAROC
AR BTP شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي املكت8 
رقم ) علي اليمين شقة رقم 6 زاوية 
من شارع طارق ابن زياد - 42222 

مراكش املغرب.
تحويل املقر اال تماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.228723
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بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تحويل   (2(( يناير   24 املؤرخ في 
من  للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 
شقة  اليمين  علي   ( رقم  »املكت8 
ابن  طارق  شارع  من  زاوية   6 رقم 
إلى  املغرب«  مراكش   42222  - زياد 
»شقة رقم 29 الطابق االول عمارة ب 
مراكش   42262  - االندلس ملحاميد 

املغرب«
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   22 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

))2) تحت رقم 824)23.
222I

االستاد محمد لطفي

»GTK IMMOB«
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

االستاد محمد لطفي
36 شارع الجيش امللكي اقامة فضا ء 
222) الطابق الرابع فا2 ، 32222، 

فا2 املغرب
»GTK IMMOB« شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي تجزئة 
مريم عمارة د متجر رقم 4 زواغة 

فا2 - 32222 فا2 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
72(69

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   (6
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 GTK«  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.»IMMOB
االنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري.

تجزئة   : اال تماعي  املقر  عنوان 
زواغة   4 رقم  متجر  د  عمارة  مريم 

فا2 - 32222 فا2 املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 2.222  : توفيق  الخليفي  السيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد الخليفي توفيق عنوانه(ا) 

فا2 32222 فا2 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الخليفي توفيق عنوانه(ا) 

فا2 32222 فا2 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   22 بتاريخ  بفا2  التجارية 

))2) تحت رقم 707/2022.
222I

fudben

 MEUBLE DE CALIDAD شركة
NAIAMA SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

fudben
-72شارع املسيرة الناظور، 222)6، 

الناظور املغرب
 MEUBLE DE CALIDAD شركة
NAIAMA SARL AU شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي حي اوالد 
ميمون رقم 3)2 - 222)6 الناظور 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(3549

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(2 نونبر   (3
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
شركة   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 
 MEUBLE DE CALIDAD NAIAMA

. SARL AU
-انجاز   : بإيجاز  الشركة  غرض 
و  األثاث  البيع  العمليات   ميع 

األدوات املنزلية بالتقسيط
اإلستيراد  النشاط  تفعيل   -

والتصدير. .
: حي اوالد  عنوان املقر اال تماعي 
الناظور   6(222  -  2(3 ميمون رقم 

املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 52.222 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 522  : السيدة ابن صديق شيمأء 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
 522  : السيدة ابن صديق شيمأء 

بقيمة 222 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
شيمأء  صديق  ابن  السيدة 
عنوانه(ا) حي أكوناف تحبوت 222)6 

الناظور املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
شيمأء  صديق  ابن  السيدة 
عنوانه(ا) حي أكوناف تحبوت 222)6 

الناظور املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   24 االبتدائية بالناضور بتاريخ 

))2) تحت رقم 25.
22(I

AMAFIDUS

جوديابال
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AMAFIDUS
248 الكناني املحمدية ، 2652)، 

املحمدية املغرب

 وديابال شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 4 تجزئة 
الحرية2الطابق الثاني شارع 
فلسطين املحمدية - 2652) 

املحمدية املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(9877

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   27
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 وديابال.
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري .اشغال البناء.
تجزئة   4  : عنوان املقر اال تماعي 
الحرية2الطابق الثاني شارع فلسطين 
املحمدية - 2652) املحمدية املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 2.222  : السيد سفر لي عرفات 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد سفر لي عرفات عنوانه(ا) 
 23222 بوزنيقة  غيثة  تجزئة   33

بوزنيقة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد سفر لي عرفات عنوانه(ا) 
 23222 بوزنيقة  غيثة  تجزئة   33

بوزنيقة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملحمدية بتاريخ 22 فبراير 

))2) تحت رقم 327.
223I
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FIDUCIAIRE EL OUAZZANI

OULGATEL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUCIAIRE EL OUAZZANI
 HAY AL AMAL AV »D« IMM 227

 APPT 1 SALE ، 11160، SALE
MAROC

OULGATEL شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد(في 

طور التصفية)
وعنوان مقرها اإل تماعي زنقة 

موالي احمد الزموري عبد الحميد 
رقم 8 قطاع الوئام حي واد الذه8 

سال - 22226 سال املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.9442

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر   (2(2 يوليوز   28 في  املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 
 OULGATEL الوحيد  الشريك  ذات 
درهم   2.222.222 رأسمالها  مبلغ 
وعنوان مقرها اإل تماعي زنقة موالي 
 8 احمد الزموري عبد الحميد رقم 
 - الذه8 سال  الوئام حي واد  قطاع 
22226 سال املغرب نتيجة ل : االزمة 

االقتصادية.
زنقة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
الحميد  عبد  الزموري  احمد  موالي 
قطاع الوئام حي واد الذه8   8 رقم 

سال - 22226 سال املغرب. 
و عين:

و  اولكيدوم  محمد  السيد(ة) 
د  شارع  البر  تجزئة   (7 عنوانه(ا) 
املغرب  سال   22226 الوئام  قطاع 

كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
-تم   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 
اإليداع القانوني باملحكمة االبتدائية 
تحت   (2(( فبراير   24 بتاريخ  بسال 

رقم 38328.
224I

EL HOUARY FINANCE ET CONSULTING

SOURA IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

»SOURA IMMOBILIER sarl «
شركة ذات مسؤولية محدودة 

تأسيس شركة
 22 بتاريخ  املؤرخ  العقد  حس8 
تمت صياغة القانون   ,(2(( فبراير 
املسؤولية  ذات  للشركة  األسا�سي 
 »SOURA IMMOBILIER « املحدودة

 حس8 املميزات التالية :
 52.222  : اال تماعي  الرسمال   *

درهم, مقسم كما يلي :
 (52 رضوان:  زعرية  السيد:   -

حصة ؛ 
 (52 سفيان:  منصار  السيد:   -

حصة ؛ 
تادلة  شارع   : اال تماعي  املقر   *
رقم   9 درب مراكش بلوك   ( الطابق 

94 العالية املحمدية
* الهدف اال تماعي :

 - منعش عقاري
 - أعمال متنوعة و البناء

 - استيراد , تصدير والتجارة 
- و بصفة عامة  ميع العمليات   
املرتبطة  املالية  و  التجارية,العقارية 
بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالهدف 

اال تماعي. 
*التسيير: تسير الشركة من طرف 

السادة
للبطاقة  حامل  رضوان  زعرية 
بصفته   98272 ت  رقم:  الوطنية 

مسيرمساعد
للبطاقة  حامل  سفيان  منصار 
بصفته   (7(684 ت  رقم:  الوطنية 

مسيرمساعد
ابتدءا  محددة  غير  ملدة  ذلك  و 
األسا�سي  القانون  على  التوقيع  من 

للشركة.
*املدة : 99 سنة.

االيداع  تم   : القانوني  االيداع   *
اإلبتدائية  املحكمة  لدى  القانوني 
باملحمدية تحث رقم السجل التجاري 

9863) بتاريخ 29 فبراير ))2) 
225I

ATLANTA CONSULTING

2M DEVELOPPEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

إعالن عن تأسيس شركة محدودة 
املسؤولية ذات الشريك الوحيد 

EAT&FIT
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بالدار 
تم   (2(( يناير   23 بتاريخ  البيضاء 
املسؤولية  محدودة  شركة  تأسيس 

ذات الشريك الواحد.   
ولها الخصائص التالية :

  EAT&FIT :التسمية  -I
العمليات  إدارة  الهدف:   -II
املقاهي  أنشطة  إدارة  التجارية، 
إدارة الصاالت الرياضية،  واملطاعم، 
وأنشطة  الترفيهية  األنشطة  إدارة 
وتشغيل  تأ ير  الفراغ،  أوقات 
أو  املؤ رة  أو  اململوكة  العقارات 
املدارة ، التا ر الذي يقوم باالستيراد 

والتصدير.
اقامة  اال تماعي:  املقر   -III
بر  الروداني  ابراهيم   (27 الفتح 
الدار   3 رقم  االول  الطابق  ولونجي 

البيضاء.
تاريخ  من  سنة   99 املدة:   -IV

تسجيلها بالسجل التجاري. 
 : اال تماعي  الرأسمال   -V
 2222 الى  مقسم  درهم,   222.222
للحصة  درهم   222 بقيمة  حصة 

الواحدة واملوزعة كاالتي :
الدين  عالء  السيد:   

البحتري 2222 حصة.
تم تعيين السيد  التسيير:   -VI

عالء الدين البحتري مسير للشركة.
في  :تبتدئ  املالية  السنة   -VII
فاتح يناير وتنتهي في 32 د نبر من كل 

سنة .
تم  التجاري:  السجل   -VIII
التجاري  بالسجل  الشركة  تسجيل 
البيضاء  للدار  التجارية  باملحكمة 
يناير   (4 يوم   5(9435 رقم  تحت 
829472 رقم التسلسلي  ))2) عدد 

(63(

226I.

OUTSOURCING ADVISORY

F2H BATIMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

OUTSOURCING ADVISORY
 RUE AIT OURIR ، 22000، 47

CASABLANCA MAROC
F(H BATIMENT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 96 شارع 
انفا إقامة الربيع الطابق 9 شقة 92 

222)) الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

532382
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(2 د نبر   (2
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 F(H  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BATIMENT
غرض الشركة بإيجاز : - 

التطوير العقاري؛
واألعمال  البناء  أعمال   -

املتنوعة ؛
الطرق  أعمال الهندسة املدنية.   -

والصرف الصحي.
96 شارع  عنوان املقر اال تماعي : 
 92 9 شقة  انفا إقامة الربيع الطابق 

222)) الدار البيضاء املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 334  : الكريم حكم  عبد  السيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
 333  : فخفاخ  مصطفى  السيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
السيد يوسف حكم : 333 حصة 

بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :



3715 الجريدة الرسميةعدد 5725 - 8) ر 8 2443 )) مار2 ))2)) 

حكم  الكريم  عبد  السيد 

عنوانه(ا) شاطئ كيفيل زنقة موناكو 
رقم 4 242)2 هرهورة املغرب.

السيد مصطفى فخفاخ عنوانه(ا) 
الليمون  حي  عبدو  محمد  زنقة   (9

22222 الرباط املغرب.

عنوانه(ا)  حكم  يوسف  السيد 
، ريزيدنس مارينا بالنكا   96 فيال رقم 

البيضاء  الدار   ((222 بوعزة  دار   ،

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

حكم  الكريم  عبد  السيد 

عنوانه(ا) شاطئ كيفيل زنقة موناكو 
رقم 4 242)2 هرهورة املغرب

السيد مصطفى فخفاخ عنوانه(ا) 
الليمون  حي  عبدو  محمد  زنقة   (9

22222 الرباط املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم 822399.

227I

fudben

MOVIL APPL SARL شركة
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

fudben

-72شارع املسيرة الناظور، 222)6، 

الناظور املغرب

شركة MOVIL APPL SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اال تماعي حي اوالد 

إبراهيم زنقة 88 رقم 5 - 222)6 

الناظور املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.27572

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في )2 نونبر 2)2) تمت إضافة 

إلى نشاط الشركة  التالية  األنشطة 

الحالي :

- إ نجاز  ميع العمليات اإلستيراد 

والتصدير..

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
االبتدائية بالناضور بتاريخ 29 د نبر 

2)2) تحت رقم )475.
228I

SOCIETE QUAMAB

 STE QUINCAILLERIE
 MAROCAINE

 D›AMEUBLEMENT ET DE
BATIMENT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

SOCIETE QUAMAB
 MAKATIB MADINA 3 ATLAS

FES ، 30000، FES MAROC
 STE QUINCAILLERIE

 MAROCAINE
 D›AMEUBLEMENT ET DE

BATIMENT شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 52 شارع 
الزهور الحي الصناعي سيدي 
ابراهيم - 32222 فا2 املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(2(83
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   (2(2 أكتوبر   27 في  املؤرخ 

املصادقة على :
عبد  سالوي  (ة)  السيد  تفويت 
الكامل 24.222 حصة ا تماعية من 
حصة لفائدة السيد   72.222 أصل 
يناير   (2 بتاريخ  كطوع  ياسين  (ة) 

.(2((
فهد  سالوي  (ة)  السيد  تفويت 
حصة ا تماعية من أصل   22.522
(ة)  السيد  لفائدة  حصة   72.222

ياسين كطوع بتاريخ 2) يناير ))2).
تفويت السيد (ة) سالوي عبد هللا 
حصة ا تماعية من أصل   (8.222
(ة)  السيد  لفائدة  حصة   72.222

ياسين كطوع بتاريخ 2) يناير ))2).
سالوي محمد  (ة)  تفويت السيد 
حصة ا تماعية من أصل   27.522
(ة)  السيد  لفائدة  حصة   72.222

ياسين كطوع بتاريخ 2) يناير ))2).

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
فبراير   22 بتاريخ  بفا2  التجارية 

))2) تحت رقم 724.

229I

Gescompte

 STE: NUANCES
D›INTERIEURS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

Gescompte
 bd Zerktouni 9 me étage (65

 n°92 casablanca ، 20050،
Casablanca Maroc

 STE: NUANCES D›INTERIEURS
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي سيتي 

السالم بناية رقم 4) الطابق السفلي 
)) جي آش 4 حي حسني - 2252) 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5(3263
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(2 نونبر   2(
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE:  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.NUANCES D’INTERIEURS
: أعمال أو  غرض الشركة بإيجاز 

إنشاأت مختلفة.
سيتي   : اال تماعي  املقر  عنوان 
السالم بناية رقم 4) الطابق السفلي 
 (2252  - حي حسني   4 جي آش   ((

الدار البيضاء املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:  رأسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:
السيدة نزهة عاشق : 50.000,00 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .

 : بناني  لحمام  سوكينة  السيدة 
50.000,00 حصة بقيمة 222 درهم 

للحصة .
السيدة نزهة عاشق : 522 بقيمة 

222 درهم.
 : بناني  لحمام  سوكينة  السيدة 

522 بقيمة 222 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  عاشق  نزهة  السيدة 
26 زنقة فارسوفي العهد الجديد ط ) 

شقة 6 2252) البيضاء املغرب.
بناني  لحمام  سوكينة  السيدة 
النواصر  كاردن  إقامة  عنوانه(ا) 
 (2252 النواصر   4( شقة   ( عمارة 

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  عاشق  نزهة  السيدة 
26 زنقة فارسوفي العهد الجديد ط ) 

شقة 6 2252) البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ - تحت 

رقم -.
222I

FITICOF

LAM PHARMA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FITICOF
9 شارع غسان كنفاني اقامة نبيلة ، 

32222، فا2 املغرب
LAM PHARMA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 3 شارع 

اكنول ج توازة سيدي بو يدة فا2 
- 32222 فا2 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
72(57

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   23
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 LAM  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.PHARMA

-انتاج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

التنظيف  مواد  وتوزيع  ميع 

واملكمالت الغذائية الصيدلية.

شارع   3  : عنوان املقر اال تماعي 

اكنول ج توازة سيدي بو يدة فا2 

- 32222 فا2 املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 522  : لقصيصر  محمد  السيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .

السيد محمد بدكارة : 522 حصة 

بقيمة 222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محمد لقصيصر عنوانه(ا) 

زنقة الصنوبر   2 اقامة يسرى شقة 

 32222 ب  النر س  السالم  شارع 

فا2 املغرب.

عنوانه(ا)  بدكارة  محمد  السيد 

زنقة األرك  نان صقلي سيدي   49

بو يدة 32222 فا2 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد لقصيصر عنوانه(ا) 

زنقة الصنوبر   2 اقامة يسرى شقة 

 32222 ب  النر س  السالم  شارع 

فا2 املغرب

عنوانه(ا)  بدكارة  محمد  السيد 

زنقة األرك  نان صقلي سيدي   49

بو يدة 32222 فا2 املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   22 بتاريخ  بفا2  التجارية 

))2) تحت رقم 689/2022.

222I

societe menara marrakech conseil plus

 LA PRINCIPALE SID
L›MOKHTAR

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 societe menara marrakech
conseil plus

 resdidence dar saada II IMM. 15
 BUREAU N°1 MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH MAROC

 LA PRINCIPALE SID
L›MOKHTAR شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 272 
تجزئة العهد الجديد سيد املختار 
شيشاوة - 42222 شيشاوة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(243

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   27
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 LA  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PRINCIPALE SID L’MOKHTAR
غرض الشركة بإيجاز : - صيدلية 

بيع االدوية بالتقسيط.
عنوان املقر اال تماعي : رقم 272 
املختار  سيد  الجديد  العهد  تجزئة 

شيشاوة - 42222 شيشاوة املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 2.222  : كوثر  لجا�سي  السيدة 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  كوثر  لجا�سي  السيدة 
طريق اسفي   894 تجزئة املسار رقم 

مراكش 42222 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  كوثر  لجا�سي  السيدة 
طريق اسفي   894 تجزئة املسار رقم 

مراكش 42222 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  بامنتانوت  االبتدائية 

فبراير ))2) تحت رقم 34/2022.

22(I

STE AYAD CONSULTING SARL

OUJDA TOP TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE AYAD CONSULTING SARL
 RUE TINDOUF IMMEUBLE

 ZERHOUNI 1ER ETAGE APPT
 N°7 OUJDA OUED NACHEF،

60000، OUJDA MAROC
OUJDA TOP TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 4 زنقة 

الهدى حي الربيع و سابقا 589 بالوي 
- 62222 و دة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
35535

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(2 يوليوز   26
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.OUJDA TOP TRANS
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
البضائع لحساب الغير وطنيا ودوليا.

زنقة   4  : اال تماعي  املقر  عنوان 
الهدى حي الربيع و سابقا 589 بالوي 

- 62222 و دة املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 
درهم، مقسم كالتالي:

السيد يوسف بوزيو : 522 حصة 
بقيمة 222 درهم للحصة .

 522  : بالريسون  محمد  السيد 
حصة بقيمة 222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد يوسف بوزيو عنوانه(ا) حي 
 62222  24 الهدى رقم  الربيع زنقة 

و دة املغرب.
السيد محمد بالريسون عنوانه(ا) 
حي السالم عوينة السراق زنقة 2 ) 

رقم 3) 62222 و دة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد يوسف بوزيو عنوانه(ا) حي 
 62222  24 الهدى رقم  الربيع زنقة 

و دة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   29 بتاريخ  بو دة  التجارية 

2)2) تحت رقم 2893.
223I

FIDUCIAIRE LABEL EXCELLENCE SARL

DIKRA MODE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

 FIDUCIAIRE LABEL
EXCELLENCE SARL

شارع القد2 رقم 42 الطابق 3 رقم 
6 طنجة ، 92222، طنجة املغرب

DIKRA MODE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي : حي 
الزموري زنقة 53 رقم -279طنجة. - 

92222 طنجة املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.85427

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر   (2(2 غشت   28 في  املؤرخ 
ذات  شركة   DIKRA MODE حل 
رأسمالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
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مقرها  وعنوان  درهم   222.222
53 رقم  اإل تماعي حي الزموري زنقة 
92222 طنجة املغرب  -279طنجة. - 

نتيجة لخسارة في الربح .
و عين:

و  الفتوح  أحمد  السيد(ة) 
حي العوامة الزموري رقم  عنوانه(ا) 
34) 92222 طنجة املغرب كمصفي 

(ة) للشركة.
بن  الشكري  الزهرة  السيد(ة) 
سمسة  طريق  عنوانه(ا)  و  مسعود 
 92222 قرب مسجد العلوي تطوان 

طنجة املغرب كمصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
حي  وفي   (2(2 غشت   28 بتاريخ 
 - -297طنجة  رقم   53 الزموري زنقة 

92222 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   26 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2)2) تحت رقم 8242.

224I

MIRAGE BUSINESS CONSULTING

MY LMN CALL
إعالن متعدد القرارات

 MIRAGE BUSINESS
CONSULTING

رقم 8 الطابق 5 الشقة 9 اقامة 
الحرية شارع فلسطين ، 32222، 

فا2 املغرب
MY LMN CALL »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 
الوحيد«

وعنوان مقرها اال تماعي: تجزئة 
االدريسية رقم )2 مكت8 38 الطابق 
الخامس زنقة اصيال االطلس املغرب 

32222 فا2 املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.63683

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
اتخاذ  2)2)تم  ماي   (5 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تفويت حصص املشاركة في شركات

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 
تحويل املقر اال تماعي

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
تسمية املسير الجديد للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 
النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
تحيين النطام االسا�سي

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نونبر   27 بتاريخ  بفا2  التجارية 

2)2) تحت رقم 5284.

225I

FIDUCIAIRE IDEAL CONSULT SARL AU

CAR PHY ACCESORY
إعالن متعدد القرارات

 FIDUCIAIRE IDEAL CONSULT
SARL AU

 AVENUE MED V NR 15 ،
93100، FNIDEQ MAROC

CAR PHY ACCESORY »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها اال تماعي: كلم 
7 طريق سبتة قرب قصر نجمة 
الشمال - 93222 تطوان املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.23437
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
2)2)تم اتخاذ  شتنبر   29 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
4) حصة من السيد غرضو  تفويت 
غرضو  السيد  لصالح  الصمد  عبد 

محمد 
قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 
إلى  للشركة  اإل تماعي  املقر  تحويل 
زنقة  االميرة  تجزئة  التالي  العنوان 

أثينا رقم 23)، الفنيدق
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم ): الذي ينص على مايلي: 
إلى  للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد

بند رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

إلى  للشركة  اإل تماعي  املقر  تحويل 

زنقة  االميرة  تجزئة  التالي  العنوان 

أثينا رقم 23)، الفنيدق

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

 ،32222 الشركة  مال  رأ2  مبلغ 

مقسمة كالتالي: السيد محمد غرضو 

322 حصة بقيمة 222 للحصة 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   (7 االبتدائية بتطوان بتاريخ 

2)2) تحت رقم 925).

226I

NEW CONNECT CONSULTING

SIGMA PRECISION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

NEW CONNECT CONSULTING

 N°500 1ER ETAGE AV MAKDAD

 LAHRIZI CASABLANCA N°522

 1ER ETAGE AV MAKDAD

 LAHRIZI CASABLANCA،

MAROC 2452)، الدار البيضاء

SIGMA PRECISION شركة 
ذات املسؤولية املحدودة(في طور 

التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي 67 حي 

لعيون الطابق الثالث شقة رقم 

5 املحمدية 67 حي لعيون الطابق 

الثالث شقة رقم 5 املحمدية 2)88) 

املحمدية املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(5823

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   (2(( يناير   23 املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

SIGMA PRECISION مبلغ رأسمالها 

مقرها  وعنوان  درهم   222.222

الطابق  لعيون  حي   67 اإل تماعي 

67 حي  5 املحمدية  الثالث شقة رقم 

 5 رقم  شقة  الثالث  الطابق  لعيون 

املغرب  املحمدية   (88(2 املحمدية 

نتيجة ل : قرار الجمع العام.

حي   67 و حدد مقر التصفية ب 

 5 رقم  شقة  الثالث  الطابق  لعيون 

املحمدية - 2)88) املحمدية املغرب. 

و عين:

عنوانه(ا)  و  وليد  علي  السيد(ة) 
ج  ق   3 رقم   28 زنقة  لعظم  درب 

البيضاء  الدار   (2432 البيضاء 

املغرب كمصفي (ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

-تم   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 

اإليداع القانوني باملحكمة االبتدائية 

 (2(2 د نبر   29 بتاريخ  باملحمدية 

تحت رقم 563).

227I

FB(H CONSEILS

JIMI TRUCKS SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FB(H CONSEILS

 N°05 BLOC P CITE LA

 RÉSISTANCE ، 45000،

OUARZAZATE MAROC

JIMI TRUCKS SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي تكمي 

الجديد الجنوبية 2228 ترميكت - 

45222 ورزازات املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

228(3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   22

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 JIMI  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TRUCKS SARL AU
مقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

نقل بضائع للغير.
تكمي   : اال تماعي  املقر  عنوان 
 - ترميكت   2228 الجنوبية  الجديد 

45222 ورزازات املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد  مال ايت محمد : 2.222 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
محمد  ايت  السيد  مال 
الجنوبية  الجديد  تكمي  عنوانه(ا) 

ترميكت 45222 ورزازات املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
محمد  ايت  السيد  مال 
الجنوبية  الجديد  تكمي  عنوانه(ا) 

ترميكت 45222 ورزازات املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   27 االبتدائية بورزازات بتاريخ 

))2) تحت رقم 6).

228I

JURIS LEGAL

ليما كنكرت
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

JURIS LEGAL
 Angle Bd Abdelmoumen &

 Rue Chatila, Résidence Kamar,
 Etg 3, Bureau 6 ، 20000،

CASABLANCA MAROC
ليما كنكرت شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد(في 

طور التصفية)
وعنوان مقرها اإل تماعي تجزئة 

بنكيران رقم 233 الطابق األر�سي - 
252)9 القصر الكبير املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 772

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر حل   (2(2 يونيو   24 املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

مبلغ  كنكرت  ليما  الوحيد  الشريك 
وعنوان  درهم   22.222 رأسمالها 

مقرها اإل تماعي تجزئة بنكيران رقم 

233 الطابق األر�سي - 252)9 القصر 

توقف   : ل  نتيجة  املغرب  الكبير 

أنشطة الشركة.

تجزئة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 - الطابق األر�سي   233 بنكيران رقم 

252)9 القصر الكبير املغرب. 

و عين:

بن حّمو  الوهاب  عبد  السيد(ة) 

دهبي  منصور  شارع   7 عنوانه(ا)  و 

 9(252 أندلس  حي  ب  مجموعة 

(ة)  كمصفي  املغرب  الكبير  القصر 

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة و محل تبليغ العقود و الوثائق 

بنكيران  تجزئة   : بالتصفية  املتعلقة 
القصر  األر�سي  الطابق   233 رقم 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  الكبيرتم 

 2( بتاريخ  الكبير  بالقصر  االبتدائية 

غشت 2)2) تحت رقم 32).

229I

FB(H CONSEILS

 STE TAWURI TRANSPORT
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FB(H CONSEILS

 N°05 BLOC P CITE LA

 RÉSISTANCE ، 45000،

OUARZAZATE MAROC

 STE TAWURI TRANSPORT SARL

AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 622 

تمضروين واكليم - 3)458 تنغير 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

35(9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(2 د نبر   26

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. TAWURI TRANSPORT SARL AU

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

أو  أعمال البناء  ؛  البضائع لآلخرين 

تشييد متنوعة.

 622  : اال تماعي  املقر  عنوان 

تنغير   458(3  - واكليم  تمضروين 

املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 2.222  : الطاهري  محند  السيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محند الطاهري عنوانه(ا) 

تنغير   458(3 واكليم  تمضروين 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محند الطاهري عنوانه(ا) 

تنغير   458(3 واكليم  تمضروين 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   22 بتاريخ  بتنغير  االبتدائية 

))2) تحت رقم 37/2022.

2(2I

Sté Fiduciaire d’Aujourd’hui SARL

 STE RB FIRST NEGOCE
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 Sté Fiduciaire d›Aujourd›hui
SARL

 14BIS,AVENUE MOHAMED V ،
32000، AL HOCEIMA MAROC
 STE RB FIRST NEGOCE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي متجر 

بالطابق األر�سي من العمارة رقم 4 
و الكائنة بمدينة الحسيمة املحل 
املدعو ابوالي - 222)3 الحسيمة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3575
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(2 د نبر   27
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE RB : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.FIRST NEGOCE SARL
غرض الشركة بإيجاز : التبغ.

متجر   : اال تماعي  املقر  عنوان 
 4 العمارة رقم  بالطابق األر�سي من 
املحل  الحسيمة  بمدينة  الكائنة  و 
الحسيمة   3(222  - ابوالي  املدعو 

املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 522  : عي�سى  بن  محمد  السيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
522 حصة   : السيد رشيد بوعلي 

بقيمة 222 درهم للحصة .
 522  : عي�سى  بن  محمد  السيد 

بقيمة 222 درهم.
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بقيمة   522  : السيد رشيد بوعلي 
222 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محمد بن عي�سى عنوانه(ا) 
الحسيمة  عياش  تيزي  شارع   22

222)3 الحسيمة املغرب.
السيد رشيد بوعلي عنوانه(ا) حي 
رقم   26 السالم شارع العلوين املمر 

24 املضيق 22)93 املضيق املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد رشيد بوعلي عنوانه(ا) حي 
رقم   26 السالم شارع العلوين املمر 

24 املضيق 22)93 املضيق املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تحت   - بتاريخ  بالحسيمة  االبتدائية 

رقم -.
2(2I

الشركة القابضة لتدبير األسهم

 SOCIETE
 D›AMENAGEMENT ET
 DU DEVELOPPEMENT

DURABLE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل الشكل القانوني للشركة

الشركة القابضة لتدبير األسهم
فيال 9K4 زنقة النجد حي الرياض ، 

22222، الرباط املغرب
 SOCIETE D›AMENAGEMENT

 ET DU DEVELOPPEMENT
DURABLE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
و عنوان مقرها اال تماعي الوكالة 
2 بلوك F مدينة الوحدة رقم )) - 

72222 العيون .
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2(539

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم تحويل   (229 يناير   26 املؤرخ في 
الشكل القانوني للشركة من »شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 
»شركة ذات املسؤولية  إلى  الوحيد« 

املحدودة«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   26 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

229) تحت رقم 210/19.

2((I

CSN MAROC

JULIETTE ET CHOCOLAT
إعالن متعدد القرارات

CSN MAROC

 N° 1537 SOCOMA 1

 MARRAKECH ، 40150،

MARRAKECH MAROC

JULIETTE ET CHOCOLAT »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها اال تماعي: عمارة 2 
زاوية محمد الساد2 و موالي حسن 

رقم 3 - 42222 مراكش املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.559(2

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

اتخاذ  ))2)تم  يناير   25 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تفويت الحصص 

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

تغيير الشكل القانوني للشركة

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

استقالة مسير 

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

 ، أدناه  املوقع  تم تشكيلها من قبل 

مالك األسهم التي تم إنشاؤها أدناه 

 ، إنشاؤها الحًقا  يتم  التي قد  وتلك 

وهي شركة ذات مسؤولية محدودة 

ستحكمها  والتي  الواحد  للمساهم 

السارية وال سيما  واللوائح  القوانين 

تعديله  تم  الذي   5/96 القانون 

بواسطة القانون رقم 82/99 الصادر 

 32 املؤرخ   3(8-2992 رقم  بالظهير 

2999 وكذلك بمو 8 هذه  ديسمبر 

األنظمة. 

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
يجل8  أمين  فيصل  العالكي  السيد 
مبلغ 22222.22 درهم نقًدا في مقابل 
العالكي  :السيد  املساهمات  هذه 
حصة.   222 يملك  أمين  فيصل 
هذه  إنشاء  تم  حصة   222 إ مالي 
الحصص و ميعها مكتسبة بالكامل 

ومدفوعة بالكامل.
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
آالف  عشرة  عند  ثابت  املال  رأ2 
سهم بقيمة   222 إلى  درهم مقسمة 
ومخصصة   ، للسهم  درهم   222
بالكامل للسيد العالكي فيصل أمين.

على  ينص  الذي   :(3 رقم  بند 
مايلي: بصرف النظر عن أحكام املادة 
وحيد  مسير  تعيين  تم   ، أعاله   2(
السيد  محددة:  غير  لفترة  للشركة 
 68 ب  املقيم  أمين  فيصل  العالكي 
شارع الزرقطوني  ليز مراكش. يصرح 
موضًحا  املسير بقبول هذا التعيين، 
أنه ال يو د أي تعارض أو حظر من 
يتمتع   انبهم قد يمنع هذا التعيين. 
تجاه  للتصرف  سلطة  بأكبر  املسير 
أي هيئة خاصة أو عامة أو أي هيئة 
أخرى. سيتم تنفيذ تشغيل الحساب 
املصرفي بتوقيع املسير الوحيد. سيتم 

تحديد مكافأة املسير في فصل الحق.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   (7 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

))2) تحت رقم 76))23.
2(3I

GROUPE ASSISTANCE ET CONSEIL

XXI GROUP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير  ديد للشركة

 GROUPE ASSISTANCE ET
CONSEIL

 Place des Nations Unies ، ,22
20800، CASABLANCA MAROC

XXI GROUP شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 277،297 
شارع الزرقطوني - 2222) الدار 

البيضاء املغرب.
تعيين مسير  ديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.4483(7

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
2)2) تم تعيين  7) د نبر  املؤرخ في 
لحلو  مسير  ديد للشركة السيد(ة) 

ياسين كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 32 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يناير ))2) تحت رقم 822382.
2(4I

كابيموك

ALMAS ELEC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

كابيموك
2) زنقة شونيي الدارالبيضاء ، 
2272)، الدارالبيضاء املغرب
ALMAS ELEC شركة ذات 
املسؤولية املحدودة(في طور 

التصفية)
وعنوان مقرها اإل تماعي حي الهدى 
رقم 26) شارع مقداد الحريزي - 

2273) الدارالبيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.432482

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
2)2) تقرر حل  2) د نبر  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
رأسمالها  مبلغ   ALMAS ELEC
مقرها  وعنوان  درهم   322.222
 (26 رقم  الهدى  حي  اإل تماعي 
 (2273  - الحريزي  مقداد  شارع 
الدارالبيضاء املغرب نتيجة ل : نتيجة 

لتوقف النشاط.
و حدد مقر التصفية ب حي الهدى 
 - الحريزي  مقداد  شارع   (26 رقم 

2273) الدارالبيضاء املغرب. 
و عين:

اخر�سي  محمد  السيد(ة) 
شارع  الهدى  حي  عنوانه(ا)  و 
 (2273 ج  ق  رقم  الحريزي  مقداد 
(ة)  كمصفي  املغرب  الدارالبيضاء 

للشركة.
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الحدود  اإلقتضاء  وعند 
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 
شارع مقداد   (26 رقم  الهدى  حي   :

الحريزي الدارالبيضاء
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يناير ))2) تحت رقم 3)8286.

2(5I

STE KAM CONSULTING 

DOMOTIUM SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE KAM CONSULTING
حي النهضة رقم 29 سيدي عالل 
البحراوي ، )5)25، سيدي عالل 

البحراوي املغرب
DOMOTIUM SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم ) 
الطابق 3 تجزئة بنيطو سيدي عالل 

البحراوي - )5)25 سيدي عالل 
البحراوي املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2252

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(2 د نبر   (7
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DOMOTIUM SARL AU
البرمجة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
معلوماتية  وخدمات  ،االستشارات 

أخرى.

 ( رقم   : اال تماعي  املقر  عنوان 
3 تجزئة بنيطو سيدي عالل  الطابق 
عالل  سيدي   25(5(  - البحراوي 

البحراوي املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد عاديل بطلي : 2.222 حصة 

بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  بطلي  عاديل  السيد 
دار  اقامة  الجميل  املنظر  شارع 
سال   ( شقة  هاء  عمارة  املعمورة 
الجديدة  سال   22222 الجديدة 

املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  بطلي  عاديل  السيد 
دار  اقامة  الجميل  املنظر  شارع 
سال   ( شقة  هاء  عمارة  املعمورة 
الجديدة  سال   22222 الجديدة 

املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   22 بتاريخ  بتيفلت  االبتدائية 

))2) تحت رقم 3)3.

2(6I

lacmcompta&consulting

H SIGNATURE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

lacmcompta&consulting
 bd med v 7eme etage bur ((8
 200 casablanca CASA، 20500،

CASABLANCA maroc
H SIGNATURE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 8)) شارع 
محمد الخامس الطابق 7 رقم 22) 
الدار البيضاء 2553) الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
522962

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(2 أبريل   26
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 H  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SIGNATURE
شراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 
وبيع  ميع منتجات العناية بالشعر 
الجمالية  بالشعر  العناية  ومنتجات 
الجمال  وعلم  الشعر  وتصفيف 
املعدات  وتصدير  ميع  واستيراد 
املتعلقة  األثاث  ومنتجات  الصغيرة 

بنشاط صالون الحالقة.
 ((8  : اال تماعي  املقر  عنوان 
7 رقم  شارع محمد الخامس الطابق 
الدار   (2553 البيضاء  الدار   (22

البيضاء املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  هدى  ميلني  السيدة 
 33 شقة   7 طابق  زوال  اميل  شارع 
الدار   (228( إقامة األحفاد بلفدير 

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  هدى  ميلني  السيدة 
 33 شقة   7 طابق  زوال  اميل  شارع 
الدار   (228( إقامة األحفاد بلفدير 

البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (9 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أبريل 2)2) تحت رقم 2)7763.
2(7I

FLASH ECONOMIE

HELICE MANAGMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر اال تماعي للشركة

شركة هيليس مانا منت
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بمقت�سى عقد عرفي محرر بالدار 
قرر   ،24.2(.(2(2 في  البيضاء 
فريدريك  السيد  الوحيد  الشريك 
ديشوم8  دولومبير  ماري  اتيان 
دوموريل لشركة هيليس مانا منت، 
درهم مقرها   222 دات رأ2 مال22 
ياقوت،  لال  شارع   249 اإل تماعي: 
الطابق  ب،  عمارة  إقامة  اسم، 
حمو،  موحا  زنقة   ،5 رقم  الثالث، 

الدار البيضاء ما يلي: 
من  اإل تماعي  املقر  تحويل   *
249 شارع لال ياقوت، إقامة  اسم، 
 ،5 رقم  الثالث،  الطابق  ب،  عمارة 
إلى  الدار البيضاء  زنقة موحا حمو، 
عمارة  الحرية،  إقامة  ألزا2،  شارع 
الدار  الطابق الخامس،   ،53 رقم  د، 

البيضاء.
األسا�سي  القانون  تجديد   *
اعاله  التعديالت  ليالئم  للشركة 
االيداع  2)2).)24.2.تم  بتاريخ 
للمحكمة  الضبط  بكتابة  القانون 
بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

02/02/2022، تحت رقم 822237.

2(8I

FLASH ECONOMIE

WAYA IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

WAYA IMMO
 شركة ذات مسؤولية محدودة

 رأسمالها: 222.222 درهم
 مقرها اإل تماعي :تجزئة النسيم 

تجزئة -296 الطابق 3 - الدار 
البيضاء

RC:311075-IF:15191702-
ICE:001428183000051

حل شركة
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بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
د نبر   32 بتاريخ  املؤرخ  للشركاء 

2)2) قرر
حل الشركة-

املعطي  الرافعي  السيد  تعيين 
كمصفي للشركة-

تجزئة  في  التصفية  مقر  حدد 
 -  3 الطابق   296- تجزئة  النسيم 
القانوني  اإليداع  البيضاء-تم  الدار 
البيضاء  بالدار  التجارية  باملحكمة 
رقم  تحت   (2(( يناير   26 بتاريخ 

822224

2(9I

le partenaire fiscal

 CALA DEL MAR 
CHIRINGITO

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

le partenaire fiscal
49 شلرع عمر الخطاب طابق 3 رقم 

6 عمارة البركة، 92222، طنجة 
املغرب

 CALA DEL MAR CHIRINGITO 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي حي البوغاز 

,زنقة 82 رقم 6 - 92222 طنجة 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2(4253

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   (5
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 CALA  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.DEL MAR CHIRINGITO

-مطعم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

للو بات السريعة ,للبيتزا,للمثلجات .

و  الو بات  بيع  و  -إعداد 

عين  في  لالستهالك  السندويتشات 

املكان أو التوزيع.

لها  التي  املرافق  -تشغيل  ميع 

مع  مباشرة  غير  أو  مباشرة  عالقة 

الصناعة السياحية.

-إنشاء, اقتناء االستغالل املباشر 

استئجار  ميع  كراء,  أو غير املباشر, 

تجهيز  استغالل,  التجارية,  األصول 

 ميع املؤسسات املرتبطة بإحدى أو 

 ميع األنشطة املذكورة.

بيع  ميع  أو  استغالل  -اقتناء 

املتعلقة  الصنع  براءات  و  أسالي8 

بهده األنشطة.

بصفة عامة:

الغير  أو  املباشرة  -املساهمة 

املباشرة للشركة في  ميع  املباشرة، 

العمليات التجارية، املالية، العقارية 

املؤسسات  في  ميع  و  املنقولة  أو 

املرتبطة  الصناعية  أو  التجارية 

بأي  أو  للشركة  اال تماعي  بالنشاط 

نشاط مشابه أو ملحق يعطي أفضلية 

لتطور الشركة..

حي   : اال تماعي  املقر  عنوان 
 92222  -  6 رقم   82 ,زنقة  البوغاز 

طنجة املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 22.222 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 222  : السباعي  نجي8  السيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد نجي8 السباعي عنوانه(ا) 
بحي البوغاز ,زنقة 82 رقم 6 92222 

طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد نجي8 السباعي عنوانه(ا) 
بحي البوغاز ,زنقة 82 رقم 6 92222 

طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   2( بتاريخ  بطنجة  التجارية 

))2) تحت رقم 52563).

232I

MIRAGE BUSINESS CONSULTING

HC2M INVEST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 MIRAGE BUSINESS
CONSULTING

رقم 8 الطابق 5 الشقة 9 اقامة 
الحرية شارع فلسطين ، 32222، 

فا2 املغرب
HC2M INVEST شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي محل 
تجاري رقم 2 عمارة رقم ا55 باب 
الغول ظهر املهراز فا2 - 32222 

فا2 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
72287

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   24
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 HC(M : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.INVEST
االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

املختلفة و البناء.
محل   : اال تماعي  املقر  عنوان 
باب  ا55  رقم  عمارة   2 رقم  تجاري 
 32222  - فا2  املهراز  ظهر  الغول 

فا2 املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 : العثماني  املصطفى  السيد 

درهم   222 بقيمة  حصة   2.222

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

العثماني  املصطفى  السيد 
االول  الطابق   55 عمارة  عنوانه(ا) 

 32222 باب الغول ظهر املهراز فا2 

فا2 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

العثماني  املصطفى  السيد 
االول  الطابق   55 عمارة  عنوانه(ا) 

 32222 باب الغول ظهر املهراز فا2 

فا2 املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بفا2 بتاريخ 8) يناير ))2) 

تحت رقم 462.

232I

MAY CONSULTING

BEST CHOICE BUSINESS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

MAY CONSULTING

7 زنقة املالزم فرناند الفيليت ، 

2322)، الدارالبيضاء املغرب

BEST CHOICE BUSINESS شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي : 22 زنقة 

الحرية الطابق 3 الشقة 5 - 2222) 

الدار البيضاء املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.4624(5

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في )2 أكتوبر 2)2) تقرر حل 

شركة   BEST CHOICE BUSINESS

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

 222.222 رأسمالها  مبلغ  الوحيد 
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 22 اإل تماعي  درهم وعنوان مقرها 
 -  5 الشقة   3 الطابق  الحرية  زنقة 
الدار البيضاء املغرب نتيجة   (2222

الفال2.
و عين:

و  هللا  نصر  حسن  السيد(ة) 
 Drosseleck 6, 22958 عنوانه(ا) 
 Kuddeworde Deutschland
(ة)  كمصفي  املانيا  املانيا   22222

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
بتاريخ 23 أكتوبر 2)2) وفي 22 زنقة 
 (2222 - 5 3 الشقة  الحرية الطابق 

الدار البيضاء املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم 822684.
23(I

lacmcompta&consulting

H SIGNATURE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

lacmcompta&consulting
 bd med v 7eme etage bur ((8
 200 casablanca CASA، 20500،

CASABLANCA maroc
H SIGNATURE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 8)) 
شارع محمد الخامس طابق7 

رقم22) الدار البيضاء 2522) 
CASABLANCA املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.522962
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم   (2(2 شتنبر   27 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
»22.222) درهم« أي من »222.222 
عن  درهم«   322.222« إلى  درهم« 
أو  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

عينية
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (8 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

شتنبر 2)2) تحت رقم 84)794.
233I

 Société d’électrolyse a membranes et de«

chimie industrielle »SEMCI

 SE Société d›électrolyse a 
 membranes et de chimie

industrielle
إعالن متعدد القرارات

 Société d›électrolyse a«
 membranes et de chimie

industrielle »SEMCI
 Rue Aziz Bellal 2 Eme Etage 67
 N3 Maarif ، 20100، Casablanca

Maroc
 SE Société d›électrolyse a 
 membranes et de chimie

industrielle »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة«

 67Rue :وعنوان مقرها اال تماعي
 Aziz Bellal 2 ème Etage N3
 maarif - 20100 Casablanca

.Maroc
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.529697

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
2)2)تم اتخاذ  د نبر   32 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تفويض مشروع حوالة 22) نصي8
على  ينص  الذي   :( رقم  قرار 
مايلي: تفويض مشروع تحديث نظام 

الشركة 
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
انعقاد الجمع العام االستثنائي تعطي 
النسخة  حامل  إلى  الصالحيات  كل 
من  مستخرج  أو  نسخة  أو  األصلية 
تنفيذ  محضر هذا اال تماع لغرض 
أو   / و  القانونية  اإل راءات   ميع 
اإلدارية و ميع اإليداعات وإ راءات 
الدعاية املنصوص عليها في التشريع 

املعمول به
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
السيد  باع   ،  (2(2 ديسمبر   32 في 
22) سهم  أنس حوير العلمي مائتين 
شركة  في  لالستثمار   H(F لشركة 

SARL

على  ينص  الذي   :( رقم  بند 
العامة  الجمعية  قرار  عق8  مايلي: 
ديسمبر   32 غير العادية املنعقدة في 
النظام  تحديث  تقرر   ،  (2(2

األسا�سي للشركة
بند رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
لحاملي  الصالحيات  منح  ميع 

ُ
ت

أو  األصلية  النسخ  أو  الشحنات 
النسخ أو املستخر ات املعتمدة من 
أ ل  من   ، التأسيسية  املستندات 
الشكلية  اإل راءات  إنجاز  ميع 

املنصوص عليها في القانون ؛
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 32 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يناير ))2) تحت رقم 822693.
234I

FISCALITY CONSULTING CENTER

PARA PAS CHER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
إنشاء فرع تابع للشركة

 FISCALITY CONSULTING
CENTER

 AV PRINCE MY ABDELLAH
 AHLAM B IMM 38 3EME

 ETAGE APPT 13 MARRAKECH
 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc
PARA PAS CHER شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي املسيرة 2 
2 95 مجمع سكني وتجاري العكاري 

محل رقم 22 - 42222 مراكش 
املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.66595
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 22 فبراير ))2) تقرر إنشاء 
 - التسمية  تحت  للشركة  تابع  فرع 
مركز  زرقطوني  بالعنوان  الكائن  و 
 42222  - كليز   ( محل رقم   2 كتبية 
طرف  من  املسير  و  املغرب  مراكش 

السيد(ة) ابو الصويرة عزيز

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   28 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

))2) تحت رقم 672)23.

235I

SOUHAL CONSULTING

STE KECH CERAME
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

SOUHAL CONSULTING
 RUE YOUGOSLAVIE IMM 82-A

 APPT 14 GUELIZ، 40000،
MARRAKECH MAROC

STE KECH CERAME شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي : رقم 37 
عرصة القرطبي شارع موالي عبد 

هللا - 42222 مراكش املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.89982

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
2)2) تقرر حل  23 د نبر  املؤرخ في 
ذات  شركة   STE KECH CERAME
رأسمالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها  وعنوان  درهم   810.000,00
القرطبي  عرصة   37 رقم  اإل تماعي 
 42222  - هللا  عبد  موالي  شارع 
مراكش املغرب نتيجة لترا ع وضعية 
الشركة الصافية الى اقل من 1/4 من 
-االزمة االقتصادية بسب8  راسمالها 

وباء كوفيد 29.
و عين:

املتسلي  الصمد  عبد  السيد(ة) 
عرصة القرطبي   37 رقم  و عنوانه(ا) 
شارع موالي عبد هللا 42222 مراكش 

املغرب كمصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
 37 وفي رقم   (2(2 23 د نبر  بتاريخ 
عرصة القرطبي شارع موالي عبد هللا 

- 42222 مراكش املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   (6 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

))2) تحت رقم 283)23.

236I
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SOUHAL CONSULTING

 STE PARAPHARMACIE
IDYASSINE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

SOUHAL CONSULTING

 RUE YOUGOSLAVIE IMM 82-A

 APPT 14 GUELIZ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 STE PARAPHARMACIE

IDYASSINE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي : الشطر 

) حرف م رقم 26)  ماعة حربيل 

تامنصورت - 42222 مراكش 

املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.22(255

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر   (2(2 د نبر   (4 في  املؤرخ 

 STE PARAPHARMACIE حل 

مسؤولية  ذات  شركة   IDYASSINE

محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ 
رأسمالها 100.000,00 درهم وعنوان 

حرف م   ( مقرها اإل تماعي الشطر 
رقم 26)  ماعة حربيل تامنصورت - 

42222 مراكش املغرب نتيجة لترا ع 

-االزمة االقتصادية  وضعية الشركة 

بسب8 وباء كوفيد 29.

و عين:

و  اديسين  احمد  السيد(ة) 

عنوانه(ا) الشطر ) حرف م رقم 26) 

 42222 تامنصورت  حربيل   ماعة 

مراكش املغرب كمصفي (ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

وفي الشطر   (2(2 د نبر   (4 بتاريخ 

26)  ماعة حربيل  حرف م رقم   (

تامنصورت - 42222 مراكش املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   (7 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

))2) تحت رقم 62))23.

237I

CABINET BOUZIDI

OUIXAN MINING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET BOUZIDI
عند مكت8 البوزيدي ص.ب 5)2 
الناظور ، 222)6، الناظور املغرب
OUIXAN MINING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي زنقة 24 
حي والد لحسن - 222)6 ناظور 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(3577
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   (7
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.OUIXAN MINING
 :  : بإيجاز  الشركة  غرض 
واستخراج  واستكشاف  االستغالل 

التعدين
 أعمال مختلفة.

زنقة   : اال تماعي  املقر  عنوان 
ناظور   6(222  - حي والد لحسن   24

املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 522  : بو دايني  حمزة  السيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
 522  : ميمونة  العمراني  السيدة 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد حمزة بو دايني عنوانه(ا) 
 K2A 2B2 كندا زنقة موريست فلدور

فلدور كندا.

ميمونة  العمراني  السيدة 
 59 زنقة  لعرا�سي  حي  عنوانه(ا) 

222)6 ناظور املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
ميمونة  العمراني  السيدة 
 59 زنقة  لعرا�سي  حي  عنوانه(ا) 

222)6 ناظور املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتاريخ )2 فبراير 

))2) تحت رقم 295.
238I

FLASH ECONOMIE

OUAZZAL II
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير  ديد للشركة

OUAZZAL II
 شركة ذات مسؤولية محدودة

 رأسمالها: 222.222 درهم
مقرها اإل تماعي: 22 زنقة ابن 

طفيل - الدار البيضاء
رقم التقييد في السجل التجاري: 

262539
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
د نبر   32 بتاريخ  املؤرخ  للشركاء 

2)2) قرر ما يلي
-قبول استقالة السيد عبد الحق 

علمي عرو�سي كمسير
ملدة  للشركة  آخر  مسير  تعيين 
عرو�سي  علمي  السيد  محدودة  غير 
سليم- مغربي مزداد في الدار البيضاء 
بتاريخ 30/12/1976 الحامل لبطاقة 
التعريف الوطنية رقم BE83(773 و 
ساحة   22 القاطن في الدار البيضاء 

األمم املتحدة الطابق 4 رقم 43
صحيح  بشكل  الشركة  -ستلتزم 
التهامي  للسيد  املشترك  بالتوقيع 
 ، وزاني تهامي وسليم علمي عرو�سي 

مسيرين للشركة 
النظام  من   26 الفصل  تعديل 
األسا�سي للشركةتم اإليداع القانوني 
البيضاء  بالدار  التجارية  باملحكمة 
رقم  تحت   (2(( يناير   26 بتاريخ 

822223
239I

kamil affaires consulting group sarl au

OMAHOUSS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

 kamil affaires consulting group

sarl au

 jnanat 3 operation erac n°19

 1er etage ainitti marrakech ،

40000، marrakech maroc

OMAHOUSS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي الطابق 

االول رقم 29 عملية ايراك  نانات 3 

عين ايطي مراكش - 42222 مراكش 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.223987

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   (2(( يناير   22 في  املؤرخ 

املصادقة على :

لسان  عمر  (ة)  السيد  تفويت 

من  ا تماعية  حصة   2.222 الدين 

أصل 2.222 حصة لفائدة السيد (ة) 

سعيد وعمو بتاريخ 22 يناير ))2).

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

فبراير   29 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

))2) تحت رقم 2596.

242I

ALM JURIC

 SOCIETE MAROCAINE

 D›ETUDE ORGANISATION

ET REALISATION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

ALM JURIC

 BD ABDELLAH BEN YASSINE.5

 7° ETG N° 2BIS CASABLANCA،

20500، CASABLANCA MAROC
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 SOCIETE MAROCAINE

 D›ETUDE ORGANISATIONET

REALISATION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة(في طور 

التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي زنقه سميا 

اقمه شهرزاد 3 - 2222) الدار 

البيضاء املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.3779

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

2)2) تقرر حل  2) د نبر  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

 SOCIETE MAROCAINE

 D’ETUDE ORGANISATION

رأسمالها  مبلغ   ET REALISATION

مقرها  وعنوان  درهم   222.222

اإل تماعي زنقه سميا اقمه شهرزاد 3 

- 2222) الدار البيضاء املغرب نتيجة 

صعوبه الحصول على معامالت   : ل 

تجاريه.

5.شارع  و حدد مقر التصفية ب 

السابع  الطابق  ياسين  بن  عبد هللا 

2522) الدار البيضاء   - ) مكرر  رقم 

املغرب. 

و عين:

و  الدهمي  رضوان  السيد(ة) 

املشور  الرغون  زنقه   9 عنوانه(ا) 

املغرب  البيضاء  الدار   (2222

كمصفي (ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

5 شارع   : الوثائق املتعلقة بالتصفية 

عبد هللا بن ياسين الطابق السسابع 

رقم ) مكرر الدار البيضاء

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 32 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يناير ))2) تحت رقم 6)822.6.

242I

SOUHAL CONSULTING

 STE ELEGANCE
MARRAKECH

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسير  ديد للشركة

SOUHAL CONSULTING
 RUE YOUGOSLAVIE IMM 82-A

 APPT 14 GUELIZ، 40000،
MARRAKECH MAROC

 STE ELEGANCE MARRAKECH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي تجزئة 
النخيل ) رقم )82 تاركة مراكش - 

42222 مراكش املغرب.
تعيين مسير  ديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.224965

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تعيين   (2(( يناير   24 املؤرخ في 
مسير  ديد للشركة السيد(ة) امللوكي 

محمد كمسير وحيد
تبعا إلقالة مسير

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   (6 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

))2) تحت رقم )28)23.
24(I

FISCALITY CONSULTING CENTER

KH GOLD SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

 FISCALITY CONSULTING
CENTER

 AV PRINCE MY ABDELLAH
 AHLAM B IMM 38 3EME

 ETAGE APPT 13 MARRAKECH
 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc
KH GOLD SERVICES شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي : رقم 

229 سوق النهى صمارين - 42222 
مراكش املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.96753

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
))2) تقرر حل  22 فبراير  املؤرخ في 
شركة ذات   KH GOLD SERVICES
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 
 222.222 رأسمالها  مبلغ  الوحيد 
درهم وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 
 42222  - النهى صمارين  سوق   229

مراكش املغرب نتيجة الزمة.
و عين:

و  خرسجي  محمد  السيد(ة) 
عنوانه(ا) عرصت الشباني عمارة 23 
 42222 22 شارع ب م عبد هللا  رقم 
مراكش املغرب كمصفي (ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
بتاريخ 22 فبراير ))2) وفي رقم 229 
سوق النهى صمارين - 42222 مراكش 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   29 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

))2) تحت رقم 722)23.
243I

INSTITUT AL KAFAAT

دروغري كرو�سي بالنكو
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

INSTITUT AL KAFAAT
 RTE DE TETOUAN LOT

 COLLEGIO INTERNADO RUE
 SIDI MED BEN LHOUSAIN
 N° 59 TANGERN ، 90000،

TANGER MAROC
دروغري كرو�سي بالنكو شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي ظهر 

البردعي كرو�سي بالنكو  ماعة عين 
لحصن تطوان - 6)932 تطوان 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
32927

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   23
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

دروغري كرو�سي بالنكو.
بيع مواد   : غرض الشركة بإيجاز 

البناء و الحدادة.
ظهر   : اال تماعي  املقر  عنوان 
عين  بالنكو  ماعة  كرو�سي  البردعي 
تطوان   932(6  - تطوان  لحصن 

املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 2.222  : عبد هللا  املقدم  السيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد املقدم عبد هللا عنوانه(ا) 
 (2 رقم   252 الزنقة  بنكيران  حي 

طنجة 92222 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد املقدم عبد هللا عنوانه(ا) 
 (2 رقم   252 الزنقة  بنكيران  حي 

طنجة 92222 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   24 االبتدائية بتطوان بتاريخ 

))2) تحت رقم 543.
244I

MOUSSAOUI HAJJI

DIVA CASH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MOUSSAOUI HAJJI
 RUE 08 N°07 NOUVELLE CITE
 ERFOUD ، 52200، ERFOUD

MAROC
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DIVA CASH شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 229 
شارع محمد الخامس الجرف - 

352)5 الجرف املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
25623

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(2 يناير   27
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 DIVA  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.CASH
غرض الشركة بإيجاز : وسيط في 

تحويل االموال 
الوساطة .

رقم   : اال تماعي  املقر  عنوان 
 - 229 شارع محمد الخامس الجرف 

352)5 الجرف املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
الفتاح  عبد  بوطاهري  السيد 
درهم   222 بقيمة  حصة   2.222  :

للحصة .
 : الفتاح  عبد  بوطاهري  السيد 

2222 بقيمة 222 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الفتاح  عبد  بوطاهري  السيد 
الزنوحية  شارع   (6 رقم  عنوانه(ا) 

الجرف 352)5 الجرف املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الفتاح  عبد  بوطاهري  السيد 
الزنوحية  شارع   (6 رقم  عنوانه(ا) 

الجرف 352)5 الجرف املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  بالرشيدية  االبتدائية 

فبراير ))2) تحت رقم 259.
245I

MOUSSAOUI HAJJI

SORIGATRA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MOUSSAOUI HAJJI
 RUE 08 N°07 NOUVELLE CITE
 ERFOUD ، 52200، ERFOUD

MAROC
SORIGATRA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي قصر 

موالي ابراهيم  ماعة عرب صباح 
زيز أرفود - 22))5 ارفود املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
25622

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(( فبراير   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SORIGATRA
مقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

أنابي8 املياه والصرف الصحي
مقاول الري الزراعي

او  املختلفة  االشغال  في  مقاول 
البناء .

قصر   : اال تماعي  املقر  عنوان 
ابراهيم  ماعة عرب صباح  موالي 

زيز أرفود - 22))5 ارفود املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 2.222  : السيد السهالوي زكرياء 
حصة بقيمة 222 درهم للحصة .

 2.222  : السيد السهالوي زكرياء 
بقيمة 222 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد السهالوي زكرياء عنوانه(ا) 
قصر موالي ابراهيم عرب صباح زيز 

أرفود 22))5 ارفود املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد السهالوي زكرياء عنوانه(ا) 
قصر موالي ابراهيم عرب صباح زيز 

أرفود 22))5 ارفود املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  بالرشيدية  االبتدائية 

فبراير ))2) تحت رقم 264.
246I

MIRAGE BUSINESS CONSULTING

GRIDACH FRERE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 MIRAGE BUSINESS
CONSULTING

رقم 8 الطابق 5 الشقة 9 اقامة 
الحرية شارع فلسطين ، 32222، 

فا2 املغرب
GRIDACH FRERE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة(في طور 
التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 9 زنقة 
الربيع النر س ب فا2 - 32222 

فا2 املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(7622

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   (2(( يناير   24 املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
رأسمالها  مبلغ   GRIDACH FRERE
مقرها  وعنوان  درهم   22.222
اإل تماعي رقم 9 زنقة الربيع النر س 
ب فا2 - 32222 فا2 املغرب نتيجة 
اال تماعي  النشاط  نجاح  عدم   : ل 

للشركة.

رقم  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 - فا2  ب  النر س  الربيع  زنقة   9

32222 فا2 املغرب. 
و عين:

و  اكريدش  عزوز  السيد(ة) 
عنوانه(ا) رقم 9 زنقة الربيع النر س 
املغرب  فا2   32222 فا2  ب 

كمصفي (ة) للشركة.
و  اكريدش  احمد  السيد(ة) 
 32222 9 حي النهضة تازة  عنوانه(ا) 

تازة املغرب كمصفي (ة) للشركة.
اكريدش  الفاح  عبد  السيد(ة) 
الرباط   32222 الرباط  عنوانه(ا)  و 

املغرب كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
-تم   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 
التجارية  باملحكمة  القانوني  اإليداع 
تحت   (2(2 نونبر   29 بتاريخ  بفا2 

رقم 4983.
247I

boss management accounting

جيف - كو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

boss management accounting
 5AV SALAH EDDINE EL AYOUBI

 1ER ETAGE N°4 TETOUAN
 MAROC ، 93000، tetouan

maroc
 يف - كو شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي سيدي 

طلحة شارغ الجامعة العربية شارع 
سين أنطونيو رقم 24 تطوان - 

93222 تطوان املغرب - 93222 
تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
32825

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   24
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

:  يف  بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

- كو.

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع.

سيدي   : اال تماعي  املقر  عنوان 

العربية شارع  الجامعة  طلحة شارغ 

 - تطوان   24 رقم  أنطونيو  سين 

 93222  - املغرب  تطوان   93222

تطوان املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 822  : بوطريسة  السيد  واد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .

السيد ربيع بوطريسة : 222 حصة 

بقيمة 222 درهم للحصة .

 222  : بوطريسة  أحمد  السيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد  واد بوطريسة عنوانه(ا) 

شارع بالل بن رباح عمارة 3) الطابق 

)2 رقم )2 93222 تطوان املغرب.

السيد أحمد بوطريسة عنوانه(ا) 

دوار أماغو2 تاسيفت قاع أسرا2 

92222 شفشاون املغرب.

عنوانه(ا)  بوطريسة  ربيع  السيد 

دوار أماغو2 تاسيفت قاع أسرا2 

92222 شفشاون املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  بوطريسة  ربيع  السيد 

دوار أماغو2 تاسيفت قاع أسرا2 

92222 92222 شفشاون املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   (4 بتاريخ  بتطوان  االبتدائية 

))2) تحت رقم ))4.

248I

STE INVEST EUROP AFRIQUE

INVEST EUROPE AFRIQUE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

STE INVEST EUROP AFRIQUE
 Résidence Farah-Appt n 3
 RDC Camp Mangin Gueliz

 marrakech -maroc ، 40000،
MARRAKECH MAROC

 INVEST EUROPE AFRIQUE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اال تماعي اقامة فرح 
كام8 منجان الشقة رقم ) الطابق 

االر�سي  ليز - 42222 مراكش 
املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.67999
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في )) نونبر 2)2) تمت إضافة 
إلى نشاط الشركة  التالية  األنشطة 

الحالي :
توطين الشركات.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
فبراير   22 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

))2) تحت رقم 825)23.
249I

إئتمانية الوفاء

EL KHADIR PROMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

إئتمانية الوفاء
شارع عالل الفا�سي الرقم 79 

سطات ، 6222)، سطات املغرب
EL KHADIR PROMO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي دوار اوالد 
�سي مو�سى سيدي احمد الخدير 
البروج - )5)6) البروج املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

6893
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   32

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 EL  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.KHADIR PROMO
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
عنوان املقر اال تماعي : دوار اوالد 
الخدير  احمد  سيدي  مو�سى  �سي 

البروج - )5)6) البروج املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 422.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 (.222  : حكيم  قسام  السيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
السيد قسام عادل : 222.) حصة 

بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد قسام حكيم عنوانه(ا) دوار 
اوالد �سي مو�سى سيدي احمد الخدير 

البروج )5)6) البروج املغرب.
عنوانه(ا)  عادل  قسام  السيد 

اسبانيا 72)2) ايريرا اسبانيا.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد قسام املصطفى عنوانه(ا) 
احمد  مو�سى سيدي  �سي  اوالد  دوار 
الخدير البروج )5)6) البروج املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   29 االبتدائية بسطات بتاريخ 

))2) تحت رقم 24/2022.

252I

PF EXPERTS

KLORRO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PF EXPERTS
 RUE IBN ATIYA ، 40000، 3(

MARRAKECH MAROC

KLORRO شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 
مسلم تجزئة بوكار الطابق 3 شقة 
24 باب دكالة - 42222 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2((629

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(( فبراير   28
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.KLORRO
الرسم في   : غرض الشركة بإيجاز 

املباني.
شارع   : اال تماعي  املقر  عنوان 
مسلم تجزئة بوكار الطابق 3 شقة 24 
باب دكالة - 42222 مراكش املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : املغرب سنة .

 22.222 الشركة:  رأسمال  مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

 MUR EDOUARD السيد 
درهم   22 بقيمة  حصة   : 1.000

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 MUR EDOUARD السيد 
 RUE AUGUSTE ISAAC 6 (ا)عنوانه
 69200 VENISSIEUX FRANCE

42222 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
 MUR EDOUARD السيد 
 RUE AUGUSTE ISAAC 6 (ا)عنوانه
 69200 VENISSIEUX FRANCE

42222 مراكش املغرب
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   29 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

))2) تحت رقم 2)7)23.
252I

NOTAIRE

 SOCIETE »INVESTMENT
 FUND MEDITERRANEAN«

S.A.R.L
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

NOTAIRE
92 شارع محمد الخامس إقامة 

ياسمينة الطابق األول رقم 4 طنجة 
، 92222، طنجة املغرب

 SOCIETE »INVESTMENT FUND
 MEDITERRANEAN« S.A.R.L
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي طنجة 
البالية 22 فيال شمس زنقة أ 

ماالباطا - 92222 طنجة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.93482

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   (2(( يناير   24 في  املؤرخ 

املصادقة على :
فؤاد الحديوي  (ة)  تفويت السيد 
أصل  من  ا تماعية  حصة   272
332 حصة لفائدة السيد (ة) لطيفة 

الحديوي بتاريخ 27 د نبر 2)2).
فؤاد الحديوي  (ة)  تفويت السيد 
262 حصة ا تماعية من أصل 332 
شهرزاد  (ة)  السيد  لفائدة  حصة 

الحديوي بتاريخ 27 د نبر 2)2).
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يناير   (2 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

))2) تحت رقم 577.
25(I

PRO-SMART CONSTRUCTION

 PRO-SMART
CONSTRUCTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

PRO-SMART CONSTRUCTION
 25IMM BELLDONE BD

 ABDELLAH BEN YASSINE 7EME
 ETG BUREAU N°08 ، 20000،

CASABLANCA MAROC
 PRO-SMART CONSTRUCTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 25 

اقامة عبد هللا بن ياسين عمارة 
بلدون الطابق7رقم 8 - 2222) 

الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
53(285

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   (4
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
PRO-  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.SMART CONSTRUCTION
غرض الشركة بإيجاز : -أعمال أو 

تشييد متنوعة
-هندسة مدنية.

 25  : اال تماعي  املقر  عنوان 
عمارة  ياسين  بن  هللا  عبد  اقامة 
 (2222  -  8 الطابق7رقم  بلدون 

الدارالبيضاء املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
حصة   2.222  : السيد أيوب أبرا 

بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  أبرا  أيوب  السيد 
96شارع ال يروند زنقة بزا2 عمارة 
االستقرار ج8 طابق شقة)) 2222) 

الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  أبرا  أيوب  السيد 

96شارع ال يروند زنقة بزا2 عمارة 

االستقرار ج8 طابق شقة)) 2222) 

الدارالبيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم 5424.

253I

STE AYAD CONSULTING SARL

BADIA EXPRESS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE AYAD CONSULTING SARL

 RUE TINDOUF IMMEUBLE

 ZERHOUNI 1ER ETAGE APPT

 N°7 OUJDA OUED NACHEF،

60000، OUJDA MAROC

BADIA EXPRESS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي زنقة ) رقم 

7 حي موالي امليلود - 62222 و دة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

387(2

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(2 د نبر   23

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 BADIA : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.EXPRESS

وكيل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تحويل االموال.

 ( زنقة   : اال تماعي  املقر  عنوان 
 62222  - امليلود  موالي  حي   7 رقم 

و دة املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 2.222  : السيدة بديعة بلحوا�سي 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة بديعة بلحوا�سي عنوانه(ا) 
ظهر املحلة رقم 6)22 62222 و دة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة بديعة بلحوا�سي عنوانه(ا) 
ظهر املحلة رقم 6)22 62222 و دة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   23 بتاريخ  بو دة  التجارية 

))2) تحت رقم )42.

254I

MOUSSAOUI HAJJI

3RB EXTREME
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MOUSSAOUI HAJJI
 RUE 08 N°07 NOUVELLE CITE
 ERFOUD ، 52200، ERFOUD

MAROC
3RB EXTREME شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي قصر ملكابر 
معاضيض عرب صباح زيز ارفود - 

22))5 ارفود املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

25629
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(2 يناير   (2
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 3RB  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.EXTREME

تنظيم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العروض و املهر انات

إدارة املوظفين التقنين و الوساطة 

في التشغيل

مقاول في اشغال التنظيف.

قصر   : اال تماعي  املقر  عنوان 

زيز  صباح  عرب  معاضيض  ملكابر 

ارفود - 22))5 ارفود املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد لغري8 محمد : 522 حصة 

بقيمة 222 درهم للحصة .

 522  : السيدة الصادوق ابتسام 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .

السيد لغري8 محمد : 522 بقيمة 

222 درهم.

 522  : السيدة الصادوق ابتسام 

بقيمة 222 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  محمد  لغري8  السيد 

قصر املكابر املعاضيد ع ص ز ارفود 

22))5 ارفود املغرب.

ابتسام  الصادوق  السيدة 

اقامة  العربي  املغرب  حي  عنوانه(ا) 

 (9 عمارة   23 مجموعة  الفردو2 

تمارة   2(222 تمارة   28 الشقة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  محمد  لغري8  السيد 

قصر املكابر املعاضيد ع ص ز ارفود 

22))5 ارفود املغرب

ابتسام  الصادوق  السيدة 

اقامة  العربي  املغرب  حي  عنوانه(ا) 

 (9 عمارة   23 مجموعة  الفردو2 

الشقة 28 تمارة 222)2 تمارة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  بالرشيدية  االبتدائية 

فبراير 2)2) تحت رقم 269.

255I

STE AYAD CONSULTING SARL

ZR TRANSFERT ET SERVICE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE AYAD CONSULTING SARL
 RUE TINDOUF IMMEUBLE

 ZERHOUNI 1ER ETAGE APPT
 N°7 OUJDA OUED NACHEF،

60000، OUJDA MAROC
 ZR TRANSFERT ET SERVICE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي زنقة 222 
رقم 32 فيالج كولوش (املحل) - 

62222 و دة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
38755

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 ZR  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TRANSFERT ET SERVICE
وكيل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تحويل االموال.
زنقة   : اال تماعي  املقر  عنوان 
222 رقم 32 فيالج كولوش (املحل) - 

62222 و دة املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد عبد القادر ازروري : 2.222 
حصة بقيمة 222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

ازروري  القادر  عبد  السيد 
عنوانه(ا) حي الحسني زنقة 222 رقم 

32 62222 و دة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة ريم قروش عنوانه(ا) حي 
 62222  63 رقم   229 الحسني زنقة 

و دة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   29 بتاريخ  بو دة  التجارية 

))2) تحت رقم )47.
256I

FINANCES.NET

 ALMOUSTATMIR TRAV
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FINANCES.NET
 AVENUE CAHIRA LOT 229

 FOUTOUHI TEMARA ، 12000،
TEMARA MAROC

 ALMOUSTATMIR TRAV SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي شقة رقم 
4 الطابق االول إقامة قادر مر2 
الخير تمارة - 222)2 تمارة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

235423
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   28
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. ALMOUSTATMIR TRAV SARL
أعمال و   : غرض الشركة بإيجاز 

اشغال مختلفة

البستنة  و  التنظيف  خدمات 
و  العمومية  املؤسسات  لصالح 

الخاصة .
شقة   : اال تماعي  املقر  عنوان 
رقم 4 الطابق االول إقامة قادر مر2 

الخير تمارة - 222)2 تمارة املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 52.222 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 (52  : بوعزة  حباباش  السيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
 (52  : السيد خلوقي عبد الواحد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد حباباش بوعزة عنوانه(ا) 
تمارة   255 رقم  العربي  املغرب  حي 

222)2 تمارة املغرب.
الواحد  عبد  خلوقي  السيد 
تجزئة   28 عمارة   23 رقم  عنوانه(ا) 
نخيلة حي الغزالي تمارة 222)2 تمارة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد حباباش بوعزة عنوانه(ا) 
تمارة   255 رقم  العربي  املغرب  حي 

222)2 تمارة املغرب
الواحد  عبد  خلوقي  السيد 
تجزئة   28 عمارة   23 رقم  عنوانه(ا) 
نخيلة حي الغزالي تمارة 222)2 تمارة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   29 بتاريخ  بتمارة  االبتدائية 

))2) تحت رقم 3)74.
257I

D&C COMPANY

YAZID 49
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

D&C COMPANY
الشقة رقم 23 شارع محمد الخامس 

عمارة مضران الطابق الثاني ، 
63322، بركان املغرب
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YAZID 49 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي الرقم 
)4 زنقة اصيال حي بنسعيد بركان - 

63322 بركان املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
8325

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(( فبراير   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 YAZID : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.49
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االمتعة غير املصحوبة
نقل البضائع الوطنية و الدولية.

الرقم   : اال تماعي  املقر  عنوان 
 - زنقة اصيال حي بنسعيد بركان   4(

63322 بركان املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:  رأسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:
 2.222  : البكاي  عزاوي  السيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  البكاي  عزاوي  السيد 
بنسعيد  حي  اصيال  زنقة   4( الرقم 

بركان 63322 بركان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  البكاي  عزاوي  السيد 
بنسعيد  حي  اصيال  زنقة   4( الرقم 

بركان 63322 بركان املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   22 بتاريخ  ببركان  االبتدائية 

))2) تحت رقم 95.
258I

TOUBKAL INVEST

EO SOLUTIONS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TOUBKAL INVEST

 CENTRE D›AFFAIRE TOUBKAL

 1ER ETG APPT N° 6 RUE

 KHALID BEN OUALID GUELIZ

 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

EO SOLUTIONS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 24) ابن 

سينا - 2222) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

442727

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (229 يوليوز   (6

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 EO  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOLUTIONS

غرض الشركة بإيجاز : استشارات 

ادارية.

24) ابن   : عنوان املقر اال تماعي 

سينا - 2222) الدار البيضاء املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 22.222 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

الدين  عصام  محمد  السيد 

 222 222 حصة بقيمة   : سيدي بابا 

درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الدين  عصام  محمد  السيد 
5 طريق طمبل  سيدي بابا عنوانه(ا) 

33222 بوردو فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الدين  عصام  محمد  السيد 
5 طريق طمبل  سيدي بابا عنوانه(ا) 

33222 بوردو فرنسا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   23 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

229) تحت رقم 4859).
259I

FINANCES.NET

PLATYCODON SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FINANCES.NET
 AVENUE CAHIRA LOT 229

 FOUTOUHI TEMARA ، 12000،
TEMARA MAROC

PLATYCODON SARL AU شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي شقة رقم 
4 الطابق االول إقامة قادر مر2 
الخير تمارة - 222)2 تمارة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
235429

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   (5
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PLATYCODON SARL AU
خدمات   : بإيجاز  الشركة  غرض 
لصالح  البستنة  و  التنظيف 

املؤسسات العمومية و الخاصة.

شقة   : اال تماعي  املقر  عنوان 
رقم 4 الطابق االول إقامة قادر مر2 

الخير تمارة - 222)2 تمارة املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 2.222  : حميوي  عدنان  السيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عدنان حميوي عنوانه(ا) 
الشعبي  مجموعة  البساتين  إقامة 
 2(222 تمارة   22 شقة   33 عمارة 

تمارة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عدنان حميوي عنوانه(ا) 
الشعبي  مجموعة  البساتين  إقامة 
 2(222 تمارة   22 شقة   33 عمارة 

تمارة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   29 بتاريخ  بتمارة  االبتدائية 

))2) تحت رقم 2)74.
262I

TT COMPTABILITE

H and Z IMMOBILIER 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

TT COMPTABILITE
 IMM FTILOU BD MED V 2 EME

 ETAGE N°2 OUJDA ، 60000،
OUJDA MAROC

 H and Z IMMOBILIER شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 57 شارع 
الدرفوفي بناء الدوحي الطابق 2 شقة 
رقم ) و دة - 62222 و دة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
38737

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(2 د نبر   24
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 H and : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.Z IMMOBILIER
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
57 شارع  عنوان املقر اال تماعي : 
الدرفوفي بناء الدوحي الطابق 2 شقة 
رقم ) و دة - 62222 و دة املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 
درهم، مقسم كالتالي:

 : ايمان  نادية  العالوي  السيدة 
522 حصة بقيمة 222 درهم للحصة 

.
السيد العالوي احمد : 522 حصة 

بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
ايمان  نادية  العالوي  السيدة 
عنوانه(ا) حرشات بوحامد كرسيف 

35222 كرسيف املغرب.
عنوانه(ا)  احمد  العالوي  السيد 
 35222 كرسيف  بوحامد  حرشات 

كرسيف املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
ايمان  نادية  العالوي  السيدة 
عنوانه(ا) حرشات بوحامد كرسيف 

35222 كرسيف املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   27 بتاريخ  بو دة  التجارية 

))2) تحت رقم 445.
262I

FIDUCIAIRE ABDA

صاهب طرونس
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE ABDA
 N°12 BD BORDEAUX QU

 HOPITAL SAFI SAFI، 46000،
SAFI MAROC

صاه8 طرونس شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي توطين لذا 
مكت8 تانسيفت كنسلتينغ زنقة 3) 
طابق ) شقة 6 بالد الجد أسفي - 

46222 أسفي املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2(437

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   27
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها : صاه8 

طرونس.
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العمال لصالح الغير.
توطين   : اال تماعي  املقر  عنوان 
لذا مكت8 تانسيفت كنسلتينغ زنقة 
3) طابق ) شقة 6 بالد الجد أسفي - 

46222 أسفي املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 : أسالمة  الرحيم  عبد  السيد 
درهم   222 بقيمة  حصة   2.222

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
أسالمة  الرحيم  عبد  السيد 
 2 بلوك   ( أفرني  اقامة  عنوانه(ا) 
شقة رقم 5 حي رياض السالم أكادير 

82222 أكادير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
أسالمة  الرحيم  عبد  السيد 
 2 بلوك   ( أفرني  اقامة  عنوانه(ا) 
شقة رقم 5 حي رياض السالم أكادير 

82222 أكادير املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   (2 بتاريخ  بآسفي  االبتدائية 

))2) تحت رقم 222.

26(I

 ADIL ANOIR COMPTABILITE & TAX

SOLUTIONS SARL

 HUILERIE MODERNE DU
NORD

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد
تفويت حصص

 ADIL ANOIR COMPTABILITE &
TAX SOLUTIONS SARL

 Avenue Mohammed Slaoui n
 44, Fès Boite Postale : 2255،

30000، Fès Maroc
 HUILERIE MODERNE DU
NORD شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي عقار 
تعاوني وافد مرزوقة را2 تبودة 

صفرو 32222 صفرو املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(849

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت   (2(2 يوليوز   (7 في  املؤرخ 

املصادقة على :
املوح  احمد  (ة)  السيد  تفويت 
أصل  من  ا تماعية  حصة   2.222
(ة)  السيد  لفائدة  حصة   2.222
يوليوز   (7 بتاريخ  البقالي  املختار 

.(2(2
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يناير   29 بتاريخ  بصفرو  االبتدائية 

))2) تحت رقم )3.

263I

AFIDACOM

EXPERT EXPEDITION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AFIDACOM

7 و 27 تجزئة السيكون األطلس 

طريق صفرو ، 32222، فا2 املغرب

EXPERT EXPEDITION شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 226 زنقة 

غرانادا حي السالم طريق بوركايز - 

32222 فا2 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

72(25

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   27

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.EXPERT EXPEDITION

غرض الشركة بإيجاز : بيع و شراء 

أكسيد النيتروز و تعبئته .
عنوان املقر اال تماعي : 226 زنقة 

 - غرانادا حي السالم طريق بوركايز 

32222 فا2 املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 2.222  : منير  دحيدح  السيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  منير  دحيدح  السيد 
زنقة غرانادا حي السالم طريق   226

بوركايز 32222 فا2 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  منير  دحيدح  السيد 
زنقة غرانادا حي السالم طريق   226

بوركايز 32222 فا2 املغرب
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   28 بتاريخ  بفا2  التجارية 

))2) تحت رقم 642.
264I

ECO FINANCE

EXPERTBUY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ECO FINANCE
زنقة سقراط إقامة إسالم، رقم )5 
املعاريف، 2372)، الدار البيضاء 

املغرب
EXPERTBUY شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 3) ابن 
منيراملعارف الدار البيضاء 2322) 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
532943

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   23
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.EXPERTBUY
تجارة   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 
الجملة والتجزئة فى اللوازم املكتبية 

واملواد االستهالكية
استيراد اللوازم املكتبية واملواد   -

االستهالكية
- استيراد و تصدير

-  ميع أنواع الخدمات
ابن   (3  : عنوان املقر اال تماعي 
 (2322 البيضاء  الدار  منيراملعارف 

الدار البيضاء املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .

 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 
درهم، مقسم كالتالي:

 2.222  : السيدة لقصيور سامية 
حصة بقيمة 222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة لقصيور سامية عنوانه(ا) 
 7 الشقة   ( الطابق  العرائش  زنقة 
الدار البيضاء   (2222 تجزئة عيوش 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة لقصيور سامية عنوانه(ا) 
 7 الشقة   ( الطابق  العرائش  زنقة 
الدار البيضاء   (2222 تجزئة عيوش 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم 45))82.
265I

SALAMA BF

ZIAD PARC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SALAMA BF
دوار الدهرة طريق مكنا2 البرج 
خنيفرة ، 54222، خنيفرة املغرب

ZIAD PARC شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي الحي 
االداري تغسالين القباب - 54223 

تغسالين املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

4265
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(( فبراير   2(
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 ZIAD  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.PARC

ملهى   : بإيجاز  الشركة  غرض 
االلعاب.

الحي   : اال تماعي  املقر  عنوان 
 54223  - القباب  تغسالين  االداري 

تغسالين املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 42.222 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 422  : مصطفى  املنقاري  السيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
مصطفى  املنقاري  السيد 
الفتح  ))حي  رقم  شارع  عنوانه(ا) 
54222 خنيفرة  42 خنيفرة  رقم دار 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
مصطفى  املنقاري  السيد 
الفتح  ))حي  رقم  شارع  عنوانه(ا) 
54222 خنيفرة  42 خنيفرة  رقم دار 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   29 االبتدائية بخنيفرة بتاريخ 

))2) تحت رقم 48.
266I

FINANCES.NET

SAAD BTP SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FINANCES.NET
 AVENUE CAHIRA LOT 229

 FOUTOUHI TEMARA ، 12000،
TEMARA MAROC

SAAD BTP SARL AU شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي تجزئة 

عين أطاريس الطابق الثاني عمارة 
)22 شقة24 صخيرات - 252)2 

صخيرات املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

235422

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   (7

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 SAAD  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.BTP SARL AU

غرض الشركة بإيجاز : اعمال بناء 

اشغال مختلفة.

تجزئة   : اال تماعي  املقر  عنوان 

عمارة  الثاني  الطابق  أطاريس  عين 

 2(252  - صخيرات  شقة24   22(

صخيرات املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 2.222  : حميوي  عدنان  السيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عدنان حميوي عنوانه(ا) 

الشعبي  مجموعة  البساتين  إقامة 

 2(222 تمارة   22 شقة   33 عمارة 

تمارة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عدنان حميوي عنوانه(ا) 

الشعبي  مجموعة  البساتين  إقامة 

 2(222 تمارة   22 شقة   33 عمارة 

تمارة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   29 بتاريخ  بتمارة  االبتدائية 

))2) تحت رقم ))74.

267I
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FINANCES.NET

PARA BIODAILY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FINANCES.NET

 AVENUE CAHIRA LOT 229

 FOUTOUHI TEMARA ، 12000،

TEMARA MAROC

PARA BIODAILY شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 6 

عمارة )2 اقامة الكورة 2 سكيكيمة 

تمارة - 222)2 تمارة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

235387

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   23

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 PARA  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.BIODAILY

أدوات   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الط8 الجراحي (تا ر) بالتقسيط أو 

بالجملة

التجميل(تا ر)  مستحضرات 

و  استيراد  بالجملة.  أو  بالتقسيط 

تصدير.
 6 رقم   : اال تماعي  املقر  عنوان 

2 سكيكيمة  )2 اقامة الكورة  عمارة 

تمارة - 222)2 تمارة املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 : محفوظ  أبو  السيدة  ميلة 

درهم   222 بقيمة  حصة   2.222

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

محفوظ  أبو  السيدة  ميلة 

 24 عمارة  الكتبية  تجزئة  عنوانه(ا) 

شقة 23 تمارة 222)2 تمارة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

محفوظ  أبو  السيدة  ميلة 

 24 عمارة  الكتبية  تجزئة  عنوانه(ا) 

شقة 23 تمارة 222)2 تمارة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   28 بتاريخ  بتمارة  االبتدائية 

))2) تحت رقم 7423.

268I

cedre compta

STE GUVEN BINA SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

cedre compta

 rue3 caire ahadaf ، 53100، 79

azrou maroc

 STE GUVEN BINA SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي الطابق 

االر�سي رقم 588 تجزئة عين أغبال 

2 أزرو - 53222 أزرو املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2722

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   (4

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GUVEN BINA SARL AU
غرض الشركة بإيجاز : -تا ر مواد 

بناء
-أعمال مختلفة

-تجارة
-الترويج للعقارات

-صيدلية بالتفصيل
-استيراد و تصدير.

الطابق   : اال تماعي  املقر  عنوان 
االر�سي رقم 588 تجزئة عين أغبال 2 

أزرو - 53222 أزرو املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 : ابراهيم  موالي  ديدي  السيد 
درهم   222 بقيمة  حصة   2.222

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
ابراهيم  موالي  ديدي  السيد 
عنوانه(ا) رقم 588 تجزئة عين أغبال 

2 أزرو 53222 أزرو املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
ابراهيم  موالي  ديدي  السيد 
عنوانه(ا) رقم 588 تجزئة عين أغبال 

2 أزرو 53222 أزرو املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   24 بتاريخ  بازرو  االبتدائية 

))2) تحت رقم 2722.
269I

FLASH ECONOMIE

IRAPOMPE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

IRAPOMPE شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي تجزئة 

النفضة تجزئة 29 - 2262) اسفي 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2(495

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   29

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. IRAPOMPE

غرض الشركة بإيجاز : - تقطر ؛

- أعمال مختلفة ؛

واأللواح  الزراعية  املنتجات   -

الشمسية. .

تجزئة   : اال تماعي  املقر  عنوان 

اسفي   (2262  -  29 النفضة تجزئة 

املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد محمد ايران : 2.222 حصة 

بقيمة 222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محمد ايران عنوانه(ا) دوار 

العكارطة ايير 2262) اسفي املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد ايران عنوانه(ا) دوار 

العكارطة ايير 2262) اسفي املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   28 بتاريخ  بآسفي  االبتدائية 

))2) تحت رقم 495)2.

272I
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idaraty

GHABI EXPRESS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

idaraty
 rue tarik ibn ziad n)105 2eme

 etage n 3 tanger ، 90000،
tanger maroc

GHABI EXPRESS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي النهضة 
64) زنقة 92 رقم ) الطابق ) رقم 

3 - 92222 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2(4483

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(( فبراير   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 GHABI : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.EXPRESS
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع.
النهضة   : اال تماعي  املقر  عنوان 
64) زنقة 92 رقم ) الطابق ) رقم 3 

- 92222 طنجة املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 322.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 3.222  : بركات  حنان  السيدة 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  بركات  حنان  السيدة 
مجمع بولوزو 4 عمارة 2 طابق 2 رقم 

4 اكزناية 92222 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  بركات  حنان  السيدة 
مجمع بولوزو 4 عمارة 2 طابق 2 رقم 

4 اكزناية 92222 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   22 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

))2) تحت رقم 52927).
272I

KOFIPRO

GIANT LINK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر اال تماعي للشركة

KOFIPRO
223 زنقة الصفاء تجزئة بنيس حي 

الراحة ، 32242، فا2 املغرب
GIANT LINK شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
 N° 8 Appt وعنوان مقرها اإل تماعي

 2 Rue Abi Hayane Taouhidi -
.30000 Fès Maroc

تحويل املقر اال تماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.33925
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تحويل   (2(( يناير   (7 املؤرخ في 
من  للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 
 N° 8 Appt 2 Rue Abi Hayane«
 »Taouhidi - 30000 Fès Maroc
 N. 20 RUE JARIR AVENUE« إلى 
 ALLAL BEN ABDELLAH - FES VN

»- 30000 Fès Maroc
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بفا2 بتاريخ 32 يناير ))2) 

تحت رقم 498.
27(I

RHIMO DESIGN

RHIMO DESIGN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

RHIMO DESIGN
 N° 21 Résidence CHAOUIA.

 Avenue Youssef Ibn Tacheffine.
 Rue Rachid Reda ، 90000،

TANGER MAROC
RHIMO DESIGN شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 2) إقامة 
الشاوية. شارع يوسف ابن تاشفين 
زنقة رشيد ر�سى - 92222 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2(4427
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   32
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.RHIMO DESIGN
بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املالبس الجاهزة على األنترنت.
عنوان املقر اال تماعي : 2) إقامة 
تاشفين  ابن  شارع يوسف  الشاوية. 
طنجة   92222  - ر�سى  رشيد  زنقة 

املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 22.222 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
52 حصة   : السيد محمد املرابط 

بقيمة 222 درهم للحصة .
 52  : املرابط  ارحيمو  السيدة 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  املرابط  محمد  السيد 
محمد  زنقة  الزهراء  فاطمة  حي 
طنجة   92222  89 رقم  بنتاويت 

املغرب.
السيدة ارحيمو املرابط عنوانه(ا) 
محمد  زنقة  الزهراء  فاطمة  حي 
طنجة   92222  89 رقم  بنتاويت 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  املرابط  محمد  السيد 
محمد  زنقة  الزهراء  فاطمة  حي 
طنجة   92222  89 رقم  بنتاويت 

املغرب
السيدة ارحيمو املرابط عنوانه(ا) 
محمد  زنقة  الزهراء  فاطمة  حي 
طنجة   92222  89 رقم  بنتاويت 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   29 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

))2) تحت رقم 52826).

273I

RYS CONSULTING

TUGSAN MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

RYS CONSULTING
25) شارع ابي دار الغفاري الطابق 
الثاني سيدي البرنو�سي ، 2622)، 

الدارالبيضاء املغرب
TUGSAN MAROC شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 64,زنقة 
عبد هللا املديوني الطابق 2. الشقة 
). - 52)2) الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
532(49

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   2(
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TUGSAN MAROC
توزيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

منتجات التجميل.
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64,زنقة   : عنوان املقر اال تماعي 

عبد هللا املديوني الطابق 2. الشقة ). 

- 52)2) الدار البيضاء املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 2.222  : تونكاي كوسكير  السيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد تونكاي كوسكير عنوانه(ا) 

اقامة اوري دو بارك عمارة 4 شقة 5 

البيضاء  الدار   (2222 ازمور  طريق 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد تونكاي كوسكير عنوانه(ا) 

اقامة اوري دو بارك عمارة 4 شقة 5 

البيضاء  الدار   (2222 ازمور  طريق 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم )82255.

274I

نوغل8

SED PRUNUS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

نوغل8

شقة 3 الطابق ) عمارة ا7 اقامة 

راشا مر ان ) مكنا2 شقة 3 

الطابق ) عمارة ا7 اقامة راشا 

مر ان ) مكنا2، 52222، مكنا2 

املغرب

SED PRUNUS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 9) 

تعاونية مستورة  ماعة املهاية 

مكنا2 - 52222 مكنا2 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
55(23

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(2 نونبر   2(
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 SED  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PRUNUS
غرض الشركة بإيجاز : - تجفيف 

الفاكهة
- تا ر الفواكه املجففة أو الخضار 
املجففة بشبه الجملة أو بالتقسيط.

رقم   : اال تماعي  املقر  عنوان 
املهاية  تعاونية مستورة  ماعة   (9

مكنا2 - 52222 مكنا2 املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد سدان محمد : 42) حصة 

بقيمة 222 درهم للحصة .
حصة   (32  : السيد سدان علي 

بقيمة 222 درهم للحصة .
حصة   (32  : السيد سدان امين 

بقيمة 222 درهم للحصة .
السيدة سدان اميمة : 222 حصة 

بقيمة 222 درهم للحصة .
السيدة بنونة مجيدة : 22) حصة 

بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 5 السيد سدان محمد عنوانه(ا) 
 2 زنقة محمد بن براهيم حي طارق 

فا2 32222 فا2 املغرب.
 5 عنوانه(ا)  علي  سدان  السيد 
 2 طارق  حي  بنبراهيم  محمد  زنقة 

فا2 32222 فا2 املغرب.
السيد سدان امين عنوانه(ا) فيال 
تجزئة الكولوم8 طريق ايموزار   74

فا2 32232 فا2 املغرب.
عنوانه(ا)  اميمة  سدان  السيدة 
224 تجزئة امالك  نان فا2 طريق 

ايموزار فا2 32232 فا2 املغرب.

عنوانه(ا)  مجيدة  بنونة  السيدة 
تجزئة الكولوم8 طريق ايموزار   74

فا2 32232 فا2 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
 5 عنوانه(ا)  علي  سدان  السيد 
 2 طارق  حي  بنبراهيم  محمد  زنقة 

فا2 32222 فا2 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   (4 بتاريخ  بمكنا2  التجارية 

))2) تحت رقم 82).

275I

RYS CONSULTING

LA LIGNE CONNECTEE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

RYS CONSULTING
25) شارع ابي دار الغفاري الطابق 
الثاني سيدي البرنو�سي ، 2622)، 

الدارالبيضاء املغرب
LA LIGNE CONNECTEE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 64,زنقة 
عبد هللا املديوني الطابق 2. الشقة 
). - 52)2) الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
822557

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   (2
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 LA  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LIGNE CONNECTEE
تا ر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مستورد.

64,زنقة   : عنوان املقر اال تماعي 
عبد هللا املديوني الطابق 2. الشقة ). 

- 52)2) الدار البيضاء املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 2.222  : لعزيري  فاتحة  السيدة 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة فاتحة لعزيري عنوانه(ا) 
درب موالي الشريف زنقة )2 رقم 7) 
الدار   (2572 الحي املحمدي  

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة فاتحة لعزيري عنوانه(ا) 
درب موالي الشريف زنقة )2 رقم 7) 
الدار   (2572 الحي املحمدي  

البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم 532333.
276I

EXPERTISE GARTI

Paris 16
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير  ديد للشركة

EXPERTISE GARTI
 122AVENUE SIDI MOHAMED 3

 BEN ABDELLAH APPT 1
 TANGER، 90000، TANGER

MAROC
Paris 16 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 5 شارع 
يوسف ابن تاشفين الطابق التاني 

رقم 3 - 92222 طنجة املغرب.
تعيين مسير  ديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.226837

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم تعيين   (2(( يناير   27 املؤرخ في 
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السيد(ة)  للشركة  مسير  ديد 
استيتو محمد كمسير وحيد

تبعا إلقالة مسير
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   (8 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

))2) تحت رقم 52392).
277I

مستامنة تيمادير ش.م.م ش.و

 AL MARAFIQ SOLUTION
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

مستامنة تيمادير ش.م.م ش.و
حي لعري شيخ عمارة الشفاء الطابق 

الرابع الناظور، 222)6، الناظور 
املغرب

 AL MARAFIQ SOLUTION SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي حي 
بوشواف اوالد لحسن الناظور 

الناظور 222)6 الناظور املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(36(3
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   23
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 AL  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. MARAFIQ SOLUTION SARL
إدارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املرافق.
حي   : اال تماعي  املقر  عنوان 
الناظور  لحسن  اوالد  بوشواف 

الناظور 222)6 الناظور املغرب .
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 922  : السيدة رشيدة البوشواري 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .

 222  : اعزيزيين  يونس  السيد 
حصة بقيمة 222 درهم للحصة .

 922  : السيدة رشيدة البوشواري 
بقيمة 222 درهم.

 222  : اعزيزيين  يونس  السيد 
بقيمة 222 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

البوشواري  رشيدة  السيدة 
الناظور   6(222 الناظور  عنوانه(ا) 

املغرب.
السيد يونس اعزيزيين عنوانه(ا) 

الناظور 222)6 الناظور املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
البوشواري  رشيدة  السيدة 
الناظور   6(222 الناظور  عنوانه(ا) 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتاريخ 27 فبراير 

))2) تحت رقم 43).
278I

ORSIA FINANCE. 

سيطروناد
إعالن متعدد القرارات

ORSIA FINANCE.
إقامة 224، شارع عبد املومن ، 
2452)، .الدارالبيضاء .املغرب

سيطروناد »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة«

وعنوان مقرها اال تماعي: زنقة 
ريستينكة إقامة رقم 2 لبازي 2 حي 

السالم - 2452) الدار البيضاء 
املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.365475
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
2)2)تم اتخاذ  د نبر   32 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
الحظوا بيع السيد محمد   
الحصص  من  لنصيبه  برادة  أمين 
أربعة آالف ومئتان   (4(22) وعددها 
حصة ا تماعية وهذا األخير ضمن 

 CITRONNADE  « شركة  رأسمال 
 »  SUNREST  « شركة  لصالح   »
شركة متعددة املسؤولية و املسجلة 
البيضاء  بالدار  التجاري  بالسجل 

  284292 .تحت رقم
الحظوا بيع السيدة إلهام بياز لنصيبها 
آلف   (2822) من الحصص وعددها 
هذه  و  ا تماعية  حصة  وثمانمائة 
 « شركة  رأسمال  ضمن  االخيرة 
شركة  لفائدة   »  CITRONNADE
متعددة  شركة   »  SUNREST  «
بالسجل  املسجلة  و  املسؤولية 
رقم.  تحت  البيضاء  بالدار  التجاري 
وبإ ماع  إعطاء    284292
بيع  موضوع  في  والرخصة  املوافقة 
الحصص اال تماعية لفائدة شركة 
في  عليها  املنصوص   »SUNREST«

إقتراح أعاله.
قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 
قرروا تعديل املادتين 6 و7   

من النظام الداخلي لشركة.
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
مجموع  أن  الحظوا   
الحصص اال تماعية خولت لشريك 
واحد عن طريق عقد إثباث تحويل 
متعددة  شركة  من  الشركة  شكل 
متعددة  شركة  إلى  املسؤولية 

املسؤولية ذات الشريك الوحيد. 
قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
إستقالة  قرار  الحظوا   
الحامل  برادة  أمين  محمد  السيد 
 6936(2 رقم  الوطنية  للبطاقة 
مع  للشركة  كمسير  منصبه  BEمن 
املوافقة على هذه اإلستقالة وإعطاء 
محمد أمين برادة الصالحية الكاملة 
خالل  شرط  أي  وبدون  والنهائية 
مدة توليه ممارسة منصبه كمسير. 
استقالة  قرار  الحظوا   
للبطاقة  الحاملة  بياز  إلهام  السيدة 
من   BK297433 رقم  الوطنية 
منصبها كمسيرة للشركة مع املوافقة 
على هذه اإلستقالة وإعطاء إلهام بياز 
وبدون  والنهائية  الكاملة  الصالحية 
أي شرط خالل مدة توليها ممارسة 

منصبها كمسيرة.

قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 
قرروا تسمية السيد ياسين   
الوطنية  للبطاقة  الحامل  املحجوبي 
 29 بتاريخ  املزداد   BK296239 رقم 
والقاطن  بالنواصر،   2982 غشت 
رقم   ( ب ليساسفة تجزئة الليمون 
املسير  بصفته  البيضاء،  الدار   22(
 »CITRONNADE« لشركة  الوحيد 
في أ ل ثالث سنوات منتهية فاليوم 
تزامنا  املحدد للجمع العام العادي، 
 32 في  املنتهية  املالية  الحسابات  في 
الصالحية  منح  مع   (2(4 د نبر 
للمسير طبقا للقوانين املحددة بنظام 

الداخلي.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

2
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (2 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يناير ))2) تحت رقم 829368.

279I

STE AGACONSEIL SARL

HAIDARA FRERES PRO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE AGACONSEIL SARL
3) شارع خالد بن الوليد حي 

الداخلة اكادير ، 82222، اكادير 
املغرب

HAIDARA FRERES PRO شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

 RUE وعنوان مقرها اإل تماعي
 KHAWARIZMI N 210 CITE AL
 MASSIRA AGADIR - 80000

اكادير املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

49829
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(2 أكتوبر   25
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. HAIDARA FRERES PRO

*اشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

التنظيف.

وتهيئة  البستنة  *اشغال 

املساحاتالخضراء.

*بيع و شراء  ميع مواد التنظيف.

 RUE  : اال تماعي  املقر  عنوان 

 KHAWARIZMI N (22 CITE AL

MASSIRA AGADIR - 82222 اكادير 

املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 622  : ياسين  حيضرة  السيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .

السيد حيضرة عادل : 22) حصة 

بقيمة 222 درهم للحصة .

السيد حيضرة نبيل : 22) حصة 

بقيمة 222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

ياسين عنوانه(ا)  السيد حيضرة 
4) حي املسيرة اكادير  3)8 رقم  زنقة 

82222 اكادير املغرب.

عنوانه(ا)  عادل  حيضرة  السيد 
4) حي املسيرة اكادير  3)8 رقم  زنقة 

82222 اكادير املغرب.

عنوانه(ا)  نبيل  حيضرة  السيد 
4) حي املسيرة اكادير  3)8 رقم  زنقة 

82222 اكادير املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

ياسين عنوانه(ا)  السيد حيضرة 
4) حي املسيرة اكادير  3)8 رقم  زنقة 

82222 اكادير املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

د نبر   22 بتاريخ  باكادير  التجارية 

2)2) تحت رقم 36)4.

282I

Société marocaine de révision des comptes

BLUE RIVER SYSTEM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 Société marocaine de révision
des comptes

 Boulevard de la Corniche , 63
 résidence le Yacht, immeuble
 B 5éme étage bureau N° 139 ،
20000، CASABLANCA MAROC
BLUE RIVER SYSTEM شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 
بوركون زنقة  عفر ابن حبي8 اقامة 

املشرق ) الطابق االول الرقم 3 
الدار البيضاء 2222) الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
532255

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   29
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 BLUE  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.RIVER SYSTEM
بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اال هزة االلكترونية و املعلوماتية.
شارع   : اال تماعي  املقر  عنوان 
بوركون زنقة  عفر ابن حبي8 اقامة 
 3 الرقم  االول  الطابق   ( املشرق 
2222) الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 52.222 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 522  : السيدة  يهان ريم القرفي 
حصة بقيمة 222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

القرفي  ريم  السيدة  يهان 
املحيط  حدائق  اقامة  عنوانه(ا) 
دار بوعزة النواصر البيضاء   68 رقم 

2222) البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
القرفي  ريم  السيدة  يهان 
املحيط  حدائق  اقامة  عنوانه(ا) 
دار بوعزة النواصر البيضاء   68 رقم 

2222) البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم 822378.

282I

FINCOSA MARRAKECH

AL BAIDA AL MOBARAKA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير  ديد للشركة

FINCOSA MARRAKECH
شارع عبد الكريم الخطابي اقامة 
رقية عمارة 282 بلوك B الطابق 

االول الشقة 7 ، 42222، مراكش 
املغرب

AL BAIDA AL MOBARAKA شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي دار السالم 
تجزئة 22 رفم 9 دائرة سعادة - 

42222 مراكش&gt; املغرب.
تعيين مسير  ديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.88759

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تعيين   (2(( يناير   25 املؤرخ في 
ايت  السيد(ة)  للشركة  مسير  ديد 

السياض اميمة كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   28 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

))2) تحت رقم 697)23.

28(I

ALLEGEANCE CONSULTING

PTC IMMOBILIERE SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

ALLEGEANCE CONSULTING

ساحة الرودني تقاطع شارع طانطان 

و شارع لبنان اقامة لينى رقم 52&52 

، 92222، طنجة املغرب

PTC IMMOBILIERE SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 

موالي يوسف قيسارية ميموزا 

الطابق األر�سي محل رقم )3 - 

92222 طنجة املغرب.

وفاة شريك

رقم التقييد في السجل التجاري 

.(8999

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 8) د نبر 2)2) تم اإلعالم 

و  االدري�سي  احمد  الشريك  بوفاة 

 
ً
تبعا الورثة  على  حصصه  توزيع 

شتنبر   (7 في  املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

2)2) بالشكل األتي :

 4  ، االدري�سي  محمد  السيد(ة) 

حصة .

 4  ، االدري�سي  انس  السيد(ة) 

حصة .

 (  ، االدري�سي  حفصة  السيد(ة) 

حصة .

 (  ، االدري�سي  عائشة  السيد(ة) 

حصة .

 (  ، االدري�سي  نعمة  السيد(ة) 

حصة .

 (  ، االدري�سي  كوثر  السيد(ة) 

حصة .

 (  ، لعرو�سي  وفاء  السيد(ة) 

حصة .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   29 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

))2) تحت رقم 52795).

283I
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ALLEGEANCE CONSULTING

PTC IMMOBILIERE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

ALLEGEANCE CONSULTING
ساحة الرودني تقاطع شارع طانطان 
و شارع لبنان اقامة لينى رقم 52&52 

، 92222، طنجة املغرب
PTC IMMOBILIERE SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 
موالي يوسف قيسارية ميموزا 
الطابق األر�سي محل رقم )3 - 

92222 طنجة املغرب.
وفاة شريك

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(8999

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 8) د نبر 2)2) تم اإلعالم 
بوفاة الشريك عياد العمرتي املسو2 
 
ً
تبعا الورثة  على  حصصه  توزيع  و 
د نبر   24 في  املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

222) بالشكل األتي :
كريم العمرتي املسو2  السيد(ة) 

، 333.) حصة .
السيد(ة) محمد العمرتي املسو2 

، 333.) حصة .
السيد(ة) ليلى العمرتي املسو2 ، 

2.267 حصة .
السيد(ة) حنان العمرتي املسو2 

، 2.267 حصة .
عثمان  الهدى  نور  السيد(ة) 

بنتريعة ، 2 حصة .
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   29 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

))2) تحت رقم 52795).
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HANDAZ CONSULTING

ARHA IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

HANDAZ CONSULTING
 RUE SOUMAYA IMM 82

 ETAGE 4 APPT 16 PALMIER
 CASABLANCA، 20130،

CASABLANCA maroc

ARHA IMMOBILIER شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي شارع عبد 
املومن زنقة سمية العمارة رقم )8 
الطابق ) الشقة 4 الدار البيضاء - 

2232) الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

522325
 25 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(2 يوليوز 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 ARHA : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.IMMOBILIER
االنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري؛
األعمال  تشييد وصيانة  ميع   •

واملباني.
والكهرباء  السباكة  أعمال   •
والتدفئة  والتجصيص  والطالء 

والحديد و ميع األعمال الحرفية.
• أعمال الحفر والتسطيح والعزل 
املائي و ميع أعمال الهندسة املدنية 

بشكل عام.
• التجارة العامة؛

• استيراد وتصدير.
عنوان املقر اال تماعي : شارع عبد 
 8( العمارة رقم  املومن زنقة سمية 
 - الدار البيضاء   4 الشقة   ( الطابق 

2232) الدار البيضاء املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
السيدة عبودي نادية : 522 حصة 

بقيمة 222 درهم للحصة .
السيدة عبودي حياة : 522 حصة 

بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  نادية  عبودي  السيدة 
 42232  2(7 رقم  املعزوزية  تجزية 

مراكش املغرب.
عنوانه(ا)  حياة  عبودي  السيدة 
 27( رقم   3 زنقة   ( تجزية الحديقة 
الدار البيضاء   (2642 سيدي مومن 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  محمد  أرحيحي  السيد 
تجزية الحديقة زنقة 3 فيال رقم 272 
الدار البيضاء   (2642 سيدي مومن 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 2( بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليوز 2)2) تحت رقم 786348.
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FINCOSA MARRAKECH

 COMMUNITY MANAGER
MAROC

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

FINCOSA MARRAKECH
شارع عبد الكريم الخطابي اقامة 
رقية عمارة 282 بلوك B الطابق 

االول الشقة 7 ، 42222، مراكش 
املغرب

 COMMUNITY MANAGER
MAROC شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد(في 
طور التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي اقامة 
النواة A زنقة ابن سينا الطابق 5 
رقم )5 - 42222 مراكش املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.227247
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
2)2) تقرر حل  32 د نبر  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 COMMUNITY الوحيد  الشريك 
مبلغ   MANAGER MAROC
رأسمالها 5.222 درهم وعنوان مقرها 
ابن  زنقة   A النواة  اقامة  اإل تماعي 

 42222  -  5( رقم   5 الطابق  سينا 

انعدام   : ل  نتيجة  املغرب  مراكش 

النشاط.

اقامة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
النواة A زنقة ابن سينا الطابق 5 رقم 

)5 - 42222 مراكش امغرب. 

و عين:
كوريبون  ارنو  السيد(ة)  وليان 

فرنسا  بوردو   . فرنسا  عنوانه(ا)  و 

كمصفي (ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

-تم   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 

التجارية  باملحكمة  القانوني  اإليداع 

 (2(( فبراير   24 بتاريخ  بمراكش 

تحت رقم 566)23.

286I

درعة ارشادات ش.م.م

 SOCIETE IMADRIWN
D›AMENAGEMENT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

درعة ارشادات ش.م.م

شارع محمد الخامس صندوق بريد 

22 تصومعت ، 45222، ورزازات 

املغرب

 SOCIETE IMADRIWN

D›AMENAGEMENT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي دوار ايت 

ابريرن بومالن داد2 - 45822 تنغبر 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3655

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   29

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
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عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 SOCIETE IMADRIWN  :

.D’AMENAGEMENT
غرض الشركة بإيجاز : مقاولة في 

أشغال البناء
طرق  صيانة  او  بناء  في  مقاولة 
اإلتصال، ربط شبكات املاء والصرف 

الصحي.
: دوار ايت  عنوان املقر اال تماعي 
ابريرن بومالن داد2 - 45822 تنغبر 

املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 822  : والطلبة  ادريس  السيد 

بقيمة 222 درهم.
 (22  : والطلبة  محمد  السيد 

بقيمة 222 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد ادريس والطلبة عنوانه(ا) 
داد2  بومالن  ابريرن  ايت  دوار 

45822 تنغير املغرب.
والطلبة عنوانه(ا)  السيد محمد 
داد2  بومالن  ابريرن  ايت  دوار 

45822 تنغير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ادريس والطلبة عنوانه(ا) 
داد2  بومالن  ابريرن  ايت  دوار 

45822 تنغير املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   22 بتاريخ  بتنغير  االبتدائية 

))2) تحت رقم 282.
287I

FINCOSA MARRAKECH

KECH LODGE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر اال تماعي للشركة
FINCOSA MARRAKECH

شارع عبد الكريم الخطابي اقامة 
رقية عمارة 282 بلوك B الطابق 

االول الشقة 7 ، 42222، مراكش 
املغرب

KECH LODGE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 223 
زنقة سبعة رحال باب دباغ - 42222 

مراكش املغرب.
تحويل املقر اال تماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.94263

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في )) أكتوبر 2)2) تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 
باب  رحال  سبعة  زنقة   223 »رقم 
إلى  مراكش املغرب«   42222  - دباغ 
»رقم 84 زنقة سبعة رحال باب دباغ 

املوقف - 42222 مراكش املغرب«
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   28 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

))2) تحت رقم 696)23.

288I

FINCOSA MARRAKECH

HAMAL CONSTRUCTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
إنشاء فرع تابع للشركة

FINCOSA MARRAKECH
شارع عبد الكريم الخطابي اقامة 
رقية عمارة 282 بلوك B الطابق 

االول الشقة 7 ، 42222، مراكش 
املغرب

 HAMAL CONSTRUCTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 

69 الطابق االول تجزئة سيبع 3 - 
42222 مراكش املغرب.
إنشاء فرع تابع للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.26727

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 27 يناير ))2) تقرر إنشاء 
التسمية  تحت  للشركة  تابع  فرع 
و   HAMAL CONSTRUCTION
242طريق  املسار  بالعنوان  الكائن 
و  املغرب  مراكش   42222  - اسفي 
تزريت  السيد(ة)  طرف  من  املسير 

الهام

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   24 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

))2) تحت رقم 572)23.

289I

Société somicoc

شركة ايليكطغو-طيكنيك وورد
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

Société somicoc
 Rue Abbas mssadi appt 2 VN

Fes، 30000، Fes Maroc
شركة ايليكطغو-طيكنيك وورد 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 83 
تجزئة الزيتون 2 الضحى عمارة ا83 
شقة 4 الطابق 2 ج ه 22 و 2 طريق 
عين الشقف - 32222 فا2 املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.34722
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت   (2(( فبراير   2( في  املؤرخ 

املصادقة على :
منير السعيدي  (ة)  تفويت السيد 
أصل  من  ا تماعية  حصة   822
(ة)  السيد  لفائدة  حصة   (.222
فبراير   2( بتاريخ  السعيدي  زكرياء 

.(2((
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
فبراير   22 بتاريخ  بفا2  التجارية 

))2) تحت رقم 709/2022.

292I

FISCALITY CONSULTING CENTER

CAFÉ KANA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FISCALITY CONSULTING
CENTER

 AV PRINCE MY ABDELLAH
 AHLAM B IMM 38 3EME

 ETAGE APPT 13 MARRAKECH
 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc

CAFÉ KANA شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي تجزئة 
مبروكة 2 لوت 34 الطابق األر�سي 
محل رقم 2 كيليز - 42222 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2((583
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   25
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 CAFÉ  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

. KANA
-مقهى   : بإيجاز  الشركة  غرض 
(يستوع8 أقل من خمسة أشخاص)

-مطعم.
تجزئة   : اال تماعي  املقر  عنوان 
األر�سي  الطابق   34 لوت   2 مبروكة 
42222 مراكش   - كيليز   2 محل رقم 

املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد بوعرش كمال : 522 حصة 

بقيمة 222 درهم للحصة .
 522  : نادية  طال8  أبو  السيدة 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  كمال  بوعرش  السيد 
 42222  (5 رقم  فيو  بالم  تجزئة 

مراكش املغرب.
السيدة أبو طال8 نادية عنوانه(ا) 
كال رفييل فرينة 9 الهورين من البرج 

مالكا 9226) اسبانيا اسبانيا.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  كمال  بوعرش  السيد 
 42222  (5 رقم  فيو  بالم  تجزئة 

مراكش املغرب
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   28 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

))2) تحت رقم 678)23.

292I

HLZCONSULTING

 SANDERS NUTITION
ANIMALE MAROC

إعالن متعدد القرارات

HLZCONSULTING
 boulevard Almozdalifa

 immeuble Riad Nawal G 1er
 étage A8 MARRAKECH، 40000،

Marrakech Maroc
 SANDERS NUTITION ANIMALE

MAROC »شركة املساهمة«
وعنوان مقرها اال تماعي: اقامة 
املسار الحي الصناعي مراكش - 

42222 مراكش املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.454(7

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
2)2)تم اتخاذ  د نبر   (7 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
ينص  الذي   :22 رقم  قرار 
املال  رأ2  تخفيض  مايلي:  على 
ليصبح   25.222.222.22 بمبلغ 
6.222.222.22 باستيعاب الخسائر.

قرار رقم )2: الذي ينص على مايلي: 
زيادة رأ2 املال بمبلغ 8.222.222.22 
من  درهم   24.222.222.22 ليصبح 
خالل مقاصة ديون الحساب الجاري 

للشركاء.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
على  ينص  الذي   :7 رقم  بند 
بمبلغ  املال  رأ2  تحديد  تم  مايلي: 
إلى  مقسم  درهم   24.222.222.22
درهم لكل منها   222 سهم   242.222

مرقمة من 2 إلى 242.222
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   22 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

))2) تحت رقم 2655.

29(I

CANOCAF SARL

MAI LINES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CANOCAF SARL
شارع الجيش امللكي زنقة الخنساء 

رقم 7 الطابق الثاني رقم 23 
 NADOR ،6(222 ،الناظور

MAROC
MAI LINES شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي حي براقة 
الفيض - 222)6 الناظور املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(3527
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 MAI  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. LINES
نقل   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

األشخاص لحساب الغير.
عنوان املقر اال تماعي : حي براقة 

الفيض - 222)6 الناظور املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 222  : هركاش  ابراهيم  السيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
22 حصة   : السيدة مريم هركاش 

بقيمة 222 درهم للحصة .
 892  : هركاش  ميساء  السيدة 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد ابراهيم هركاش عنوانه(ا) 
 23 36 رقم  زنقة   3 ) سناء  البرانص 

92222 طنجة املغرب.

عنوانه(ا)  هركاش  مريم  السيدة 
 26 رقم   44 زنقة  الشيخ  لعري  حي 

222)6 الناظور املغرب .

السيدة ميساء هركاش عنوانه(ا) 
شقة   2 زنقة أميمة السايح طابق   5

الدارالبيضاء   (2452 املعاريف   2

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ابراهيم هركاش عنوانه(ا) 
 23 36 رقم  زنقة   3 ) سناء  البرانص 

222)6 الناظور املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   29 االبتدائية بالناضور بتاريخ 

))2) تحت رقم 228.

293I

EL ADARISSA COSEILS SARL

 AUTO ECOLE AL JIL
DAHABI

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EL ADARISSA COSEILS SARL

 BD HASSAN 2 IMM SALWA

 N4 2EME ETAGE BENI MELLAL

 BENI MELLAL، 23000، BENI

MELLAL MAROC

 AUTO ECOLE AL JIL DAHABI

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي تجزئة 

ساقية ازبار رقم )2 الطابق االول فم 

العنصر بني مالل )5)3) بني مالل 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2(382

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   (6

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 AUTO : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.ECOLE AL JIL DAHABI

مدرسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لقيادة السيارات.

تجزئة   : اال تماعي  املقر  عنوان 

ساقية ازبار رقم )2 الطابق االول فم 

بني مالل   (3(5( العنصر بني مالل 

املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:  رأسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

 2.222  : اومن  اسعيد  السيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد اسعيد اومن عنوانه(ا) حي 

خريبكة فم العنصر بني مالل )5)3) 

بني مالل املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد اسعيد اومن عنوانه(ا) حي 

خريبكة فم العنصر بني مالل )5)3) 

بني مالل املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ببني مالل بتاريخ 27 فبراير 

))2) تحت رقم 229.

294I

cabinet jdaini

P.C.F GARD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

cabinet jdaini

 32BD BIR ANZARANE 1 ETAGE

 HAY EL HASSANI BERKANE ،

63300، berkane maroc

P.C.F GARD شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإل تماعي 234 اف 

افريقيا حي الوفاق سيدي سليمان 

بركان - 63322 بركان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

8323

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   22

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 P.C.F  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.GARD

غرض الشركة بإيجاز : *الحراسة.

234 اف   : عنوان املقر اال تماعي 

سليمان  الوفاق سيدي  حي  افريقيا 

بركان - 63322 بركان املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 2.222  : سفيان  شوراق  السيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد شوراق سفيان عنوانه(ا) 

 63322 بركان   ( السعادة  حي   59

بركان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد شوراق سفيان عنوانه(ا) 

 63322 بركان   ( السعادة  حي   59

بركان املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   22 بتاريخ  ببركان  االبتدائية 

))2) تحت رقم 94/2022.

295I

aice compta

 BERRAHAL GLOBAL
 INTERNATIONAL TRADING

COMPANY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

aice compta
 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،

casablanca maroc
 BERRAHAL GLOBAL

 INTERNATIONAL TRADING
COMPANY شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي زنقة 

كلميمة إقامة لو لوفغ رقم اإلقامة 
653 الطابق 4 الشقة 22 - 2222) 

البيضاء املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
53(275

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   (8
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 BERRAHAL GLOBAL  :
 INTERNATIONAL TRADING

. COMPANY
في  تا ر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اإلستراد والتصدير.
زنقة   : اال تماعي  املقر  عنوان 
لوفغ رقم اإلقامة  لو  إقامة  كلميمة 
 (2222  -  22 الشقة   4 الطابق   653

البيضاء املغرب .
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 2.222  : برحال  سارة  السيدة 
حصة بقيمة 222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  برحال  سارة  السيدة 
 ( الطابق   5 العمارة  سالمة  إقامة 
بوزنيقة  املنصورية   45 رقم  الشقة 

)2327 بوزنيقة املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  برحال  سارة  السيدة 
 ( الطابق   5 العمارة  سالمة  إقامة 
بوزنيقة  املنصورية   45 رقم  الشقة 

)2327 بوزنيقة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم 89))82.
296I

GROUPE MANAGEMENT DE COMPETENCE

OUAZNA DISTRIBUTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 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

OUAZNA DISTRIBUTION شركة 
ذات املسؤولية املحدودة(في طور 

التصفية)
وعنوان مقرها اإل تماعي تجزئة 

املغرب الجديد رقم 2432 الطابق 
السفلي - 222)9 العرائش املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(939
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
2)2) تقرر حل  32 د نبر  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ   OUAZNA DISTRIBUTION
وعنوان  درهم   222.222 رأسمالها 
املغرب  تجزئة  اإل تماعي  مقرها 
2432 الطابق السفلي -  الجديد رقم 

 : العرائش املغرب نتيجة ل   9(222
لعدم تحقيق الهدف اإل تماعي الدي 

أسست من أ له.
تجزئة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
الطابق   2432 رقم  الجديد  املغرب 

السفلي - 222)9 العرائش املغرب. 
و عين:

السيد(ة) يونس فالح و عنوانه(ا) 
 2432 رقم  الجديد  املغرب  تجزئة 
222)9 العرائش املغرب كمصفي (ة) 

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
-تم   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 
اإليداع القانوني باملحكمة االبتدائية 
 (2(( فبراير   22 بتاريخ  بالعرائش 

تحت رقم 295.
297I

GROUPE MANAGEMENT DE COMPETENCE

OUAZNA TRANSPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 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
OUAZNA TRANSPORT شركة 
ذات املسؤولية املحدودة(في طور 

التصفية)
وعنوان مقرها اإل تماعي تجزئة 

املغرب الجديد رقم 2432 الطابق 
األول - 222)9 العرائش املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3427
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
))2) تقرر حل  )2 فبراير  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ   OUAZNA TRANSPORT
وعنوان  درهم   222.222 رأسمالها 
املغرب  تجزئة  اإل تماعي  مقرها 
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 - األول  الطابق   2432 رقم  الجديد 

222)9 العرائش املغرب نتيجة ل : - 

لعدم تحقيق الهدف اإل تماعي الدي 

أسست من أ له..

تجزئة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

الطابق   2432 رقم  الجديد  املغرب 

األول - 222)9 العرائش املغرب. 

و عين:

السيد(ة) يونس فالح و عنوانه(ا) 

 2432 رقم  الجديد  املغرب  تجزئة 

222)9 العرائش املغرب كمصفي (ة) 

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

-تم   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 

اإليداع القانوني باملحكمة االبتدائية 

 (2(( فبراير   22 بتاريخ  بالعرائش 

تحت رقم 99.

298I

FIDUCIAIRE FARDI FATIMA SARL AU

 DEVE IMMOBILIER SARL

AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE FARDI FATIMA

SARL AU

 BLOC B N 16 APP RDC

 ZERKTOUNI MEDIOUNA

 CASABALANCA ، 20490،

MEDIOUNA MAROC

 DEVE IMMOBILIER SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 62 

 AV LALLA YACOUT ANGLE

 MUSTAPHA EL MAANI 2 EME

 ETAGE N 62 CENTRE RIAD -

2222) الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
532769

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   (6
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 DEVE : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.IMMOBILIER SARL AU
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
 62  : اال تماعي  املقر  عنوان 
 AV LALLA YACOUT ANGLE
 MUSTAPHA EL MAANI ( EME
 ETAGE N 6( CENTRE RIAD -

2222) الدارالبيضاء املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 : القدميري  بدر  خالد  السيد 
2.222 حصة بقيمة 222.222 درهم 

للحصة .
السيد خالد بدر القدميري : 2222 

بقيمة 222.222 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
القدميري  بدر  خالد  السيد 
حي  عثمان  تجزئة سيدي  عنوانه(ا) 
 (2722 البيضاء   84 رقم  د  النور 

الدارالبيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
القدميري  بدر  خالد  السيد 
حي  عثمان  تجزئة سيدي  عنوانه(ا) 
 (2722 البيضاء   84 رقم  د  النور 

الدارالبيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم 4)2)82.

299I

COFANAD SARL

االنك - االنك كوسمتيك
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COFANAD SARL
 AV IBN SINA ، 62000، 39

NADOR MAROC
االنك - االنك كوسمتيك شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي حي بام 
رقم 42 - 222)6 سلوان اقليم 

الناظور املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(3573

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   27
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها : االنك - 

االنك كوسمتيك .
تصنيع و   : غرض الشركة بإيجاز 

بيع مواد التجميل.
بام  حي   : اال تماعي  املقر  عنوان 
اقليم  سلوان   6(222  -  42 رقم 

الناظور املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (2.222 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيدة شمراح الهام : 22) حصة 

بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  الهام  شمراح  السيدة 
 23 بلوك  الناظور  سكتور  ببوعرك 

222)6 الناظور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  الهام  شمراح  السيدة 
 23 بلوك  الناظور  سكتور  ببوعرك 

222)6 الناظور املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   (5 االبتدائية بالناضور بتاريخ 

))2) تحت رقم 255.
(22I

sharikat al aemal alkhashabiat walnijara

شركة األعمال الخشبية 
or والنجارة

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 sharikat al aemal alkhashabiat
walnijara

 dr old said hem merbaa،
 20300، fquih ben salah

MAROC
 or شركة األعمال الخشبية والنجارة

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي دوار أوالد 
سعيد أهل مربع فقيه بن صالح - 

2322) فقيه بن صالح املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

4965
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   (6
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
شركة   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.or األعمال الخشبية والنجارة
أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مختلفة
 النجارة والزخرفة.

عنوان املقر اال تماعي : دوار أوالد 
 - بن صالح  فقيه  مربع  أهل  سعيد 

2322) فقيه بن صالح املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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99 درهم،  مبلغ رأسمال الشركة: 

مقسم كالتالي:

 522  : عثمان  الخالدي  السيد 

حصة بقيمة 52.222 درهم للحصة .

السيد آيت مهيضرة رضوان : 522 

حصة بقيمة 52.222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

رضوان  مهيضرة  آيت  السيد 

الخضراء  املسيرة  شارع  عنوانه(ا) 

صالح  بن  فقيه   (2322 املغرب 

املغرب.

السيد الخالدي عثمان عنوانه(ا) 

فقيه بن صالح   (2322 حي التقدم 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

رضوان  مهيضرة  آيت  السيد 

الخضراء  املسيرة  شارع  عنوانه(ا) 

صالح  بن  فقيه   (2322 املغرب 

املغرب

السيد الخالدي عثمان عنوانه(ا) 

فقيه بن صالح   (2322 حي التقدم 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  بن صالح  بالفقيه  االبتدائية 

27 فبراير ))2) تحت رقم 82.

(22I

cabinet idrissi

 STE IKRIM DE TRAVAUX
DIVERS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر اال تماعي للشركة

cabinet idrissi

 rue abdelkrim benjelloun ، 23

30000، fes maroc

 STE IKRIM DE TRAVAUX

DIVERS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي حي املسيرة 
رقم 9)5 بنسوودة الطابق االول - 

32222 فا2 املغرب.

تحويل املقر اال تماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(8983

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

2)2) تم تحويل  27 يونيو  املؤرخ في 

من  للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 

بنسوودة   5(9 رقم  املسيرة  »حي 

الطابق االول - 32222 فا2 املغرب« 

الطابق  شارع موالي رشيد   72« إلى 

االول - 32222 فا2 املغرب«

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   27 بتاريخ  بفا2  التجارية 

))2) تحت رقم 631/2022.

(2(I

fiduciaire belamine

WARRIORS CALL CENTER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

fiduciaire belamine

 appt 3 imm 10 rue a avenue des

 far vn meknes meknes، 50000،

meknes maroc

 WARRIORS CALL CENTER

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي مكت8 
رقم 9 بالطابق الثالث في 25 مكرر 

زنقة بدر الكبرى م.ج مكنا2 مكنا2 

52222 مكنا2 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

55(59

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   29

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.WARRIORS CALL CENTER

مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اإلتصال.

مكت8   : اال تماعي  املقر  عنوان 
مكرر   25 بالطابق الثالث في   9 رقم 
زنقة بدر الكبرى م.ج مكنا2 مكنا2 

52222 مكنا2 املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 522  : برومين  أشرف  السيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
السيدة زين8 مهاوش : 522 حصة 

بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  برومين  أشرف  السيد 
 52222 القاعدة الجوية الثانية م.ج 

مكنا2 املغرب.
عنوانه(ا)  مهاوش  زين8  السيدة 
إقامة النخيل البساتين ) عمارة دال 
شقة )5 زنقة هارون الرشيد 52222 

مكنا2 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  برومين  أشرف  السيد 
 52222 القاعدة الجوية الثانية م.ج 

مكنا2 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   (8 بتاريخ  بمكنا2  التجارية 

))2) تحت رقم 359.
(23I

شركة PROMATERIEL ش.م.م بشريك وحيد

CHEF MARKET SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

شركة CHEF MARKET ش.م.م
الطابق األر�سي ، رقم 8) ، شارع 

مصمودة ، حي فرح 32242 - فا2 ، 
32242، فا2 املغرب

CHEF MARKET SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي الطابق 
األر�سي ، رقم 8) ، شارع مصمودة ، 

حي فرح - 32242 فا2 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
72(25

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   32
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 CHEF  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.MARKET SARL
تهدف   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الشركة في كل من املغرب والخارج إلى:
وبيع وتوريد  ميع أنواع  - شراء   
املنتجات الغذائية العامة بالتقسيط 

ونصف الجملة.
 - التجارة في األواني املنزلية للعموم 
واملواد  واملعدات  واملستلزمات 
للمقاهي واملطاعم والفنادق واملخابز 
والكافيتريات  الحلويات  ومحالت 
ومحالت الو بات السريعة ولجميع 
أنواع الصناعات الغذائية بالتقسيط 

ونصف الجملة.
بالتقسيط  البيع  و  اإلستيراد   -  

ونصف الجملة.
 - املشاركة املباشرة أو غير املباشرة 
للشركة ، بأي وسيلة ، في أي شركات 
سيتم  أو  إنشاؤها  تم  شركات  أو 
مرتبطة  تكون  قد  والتي   ، إنشاؤها 
، وال سيما عن طريق  بهدف الشركة 
املساهمة  أو  شركات  ديدة  إنشاء 
أو الرعاية أو االشتراك أو إعادة شراء 
األوراق املالية أو الحقوق اال تماعية 
أو االندماج أو التحالف أو الشراكة في 

املشاركة أو إدارة اإليجار ،
 - وبصفة عامة ،  ميع املعامالت 
واملالية  والتجارية  الصناعية 
واملنقولة وغير املنقولة التي قد تكون 
مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر 
األغراض  و ميع  الشركة  بغرض 

املماثلة أو ذات الصلة ؛
الطابق   : اال تماعي  املقر  عنوان 
األر�سي ، رقم 8) ، شارع مصمودة ، 

حي فرح - 32242 فا2 املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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مبلغ رأسمال الشركة: 2.222.222 

درهم، مقسم كالتالي:

 4.222  : كمال  سالوي  السيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .

 4.222  : السيد عبدالوي ادريس 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .

 (.222  : الحق  عبد  عال  السيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  كمال  سالوي  السيد 

سكن   ، ماي هشام  شارع   ،  6 رقم 

 32252 فا2   -  5 ، شقة رقم  أمينة 

فا2. املغرب.

السيد عبدالوي إدريس عنوانه(ا) 

تجزئة   ، الشقيف  عين  طريق 

كاليفورنيا ، رقم 248 - فا2 2)322 

فا2. املغرب.

عنوانه(ا)  الحق  السيد عال عبد 

 ،23 )،عمارة  سيبرونور  تجزئة 

الشقة 4، شارع ابن الخطي8 - فا2. 

32252 فا2. املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  كمال  سالوي  السيد 

سكن   ، ماي هشام  شارع   ،  6 رقم 

 32252 فا2   -  5 ، شقة رقم  أمينة 

فا2. املغرب

عنوانه(ا)  الحق  السيد عال عبد 

 ،23 )،عمارة  سيبرونور  تجزئة 

الشقة 4، شارع ابن الخطي8 - فا2. 

32252 فا2. املغرب

السيد عبدالوي إدريس عنوانه(ا) 

تجزئة   ، الشقيف  عين  طريق 

كاليفورنيا ، رقم 248 - فا2 2)322 

فا2. املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   27 بتاريخ  بفا2  التجارية 

))2) تحت رقم 627.

(24I

SOFINACTE

JST SPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر اال تماعي للشركة

SOFINACTE
 BD. ABDELLAH

 CHEFCHAOUNI. IMM. » AL
 ABRAR « N° 44 BUREAU 22.
 5éme ETAGE ، 30000، FES

MAROC
JST SPORT شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 484 
تجزئة األندلس. تغات دكان رقم 2 - 

32292 فا2 املغرب.
تحويل املقر اال تماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.68375

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تحويل   (2(( يناير   (4 املؤرخ في 
من  للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 
تغات  األندلس.  تجزئة   484 »رقم 
- 32292 فا2 املغرب«   2 دكان رقم 
الهواء  تجزئة  السفلي  »الطابق  إلى 
الجميل رقم ) إقامة النخيل 3 طريق 
فا2   32222  - الدكارات  مكنا2 

املغرب«
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   22 بتاريخ  بفا2  التجارية 

))2) تحت رقم 726.
(25I

STE TRAFISCO

LYAF IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

STE TRAFISCO
شارع عبدهللا ابن الزبير مويلحا 

الجديدة 73) ، 4222)، الجديدة 
املغرب

LYAF IMMO شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي مركز 
رياض زاوية لال ياقوت و مصطفى 

املعاني ) الطابق 69 الدار اليضاء - 
2222) الدار البيضاء املغرب..

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.466525
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   (2(( يناير   32 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد (ة) املهدي االدر�سي 
أصل  من  ا تماعية  حصة   333
(ة)  السيد  لفائدة  حصة   2.222
يناير   32 بتاريخ  برقا�سي  الحسن 

.(2((
تفويت السيد (ة) عبد هللا فاطن 
أصل  من  ا تماعية  حصة   333
(ة)  السيد  لفائدة  حصة   2.222
يناير   32 بتاريخ  برقا�سي  الحسن 

.(2((
تفويت السيد (ة) يوسف بعقيلي 
أصل  من  ا تماعية  حصة   334
(ة)  السيد  لفائدة  حصة   2.222
يناير   32 بتاريخ  برقا�سي  الحسن 

.(2((
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم 392)82.
(26I

STE CROWN CONSULTING SARL

 STE KH AUTO CONTROLE
TECHNIQUE SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 STE CROWN CONSULTING
SARL

 ANGLE RUE ALGERIE N°2(
 ET RUE HAJRAT NEKOUR

 N°166,3EME ETAGE
 B,ALHOCEIMA ، 32000،

ALHOCEIMA MAROC
 STE KH AUTO CONTROLE
TECHNIQUE SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي دوار 
امجوظن ايت يوسف و علي - 

222)3 الحسيمة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3625

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(( فبراير   22

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE KH : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

 AUTO CONTROLE TECHNIQUE

.SARL AU

الفحص   : غرض الشركة بإيجاز 

التقني للسيارات.

دوار   : اال تماعي  املقر  عنوان 

امجوظن ايت يوسف و علي - 222)3 

الحسيمة املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 2.222  : ختوت  يوسف  السيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .

 2222  : ختوت  يوسف  السيد 

بقيمة 222 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  ختوت  يوسف  السيد 

علي  و  يوسف  ايت  امجوظن  دوار 

222)3 الحسيمة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  ختوت  يوسف  السيد 

علي  و  يوسف  ايت  امجوظن  دوار 

222)3 الحسيمة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  بالحسيمة  االبتدائية 

فبراير ))2) تحت رقم 3)2.

(27I
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STE TRAFISCO

LYAF IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير  ديد للشركة

STE TRAFISCO
شارع عبدهللا ابن الزبير مويلحا 

الجديدة 73) ، 4222)، الجديدة 
املغرب

LYAF IMMO شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي مركز 
رياض زاوية لال ياقوت و مصطفى 

املعاني ) الطابق 69 الدار اليضاء - 
2222) الدار البيضاء املغرب.

تعيين مسير  ديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.466525
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تعيين   (2(( يناير   32 املؤرخ في 
السيد(ة)  للشركة  مسير  ديد 

برقا�سي الحسن كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم 392)82.
(28I

STE TRAFISCO

LYAF IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة

STE TRAFISCO
شارع عبدهللا ابن الزبير مويلحا 

الجديدة 73) ، 4222)، الجديدة 
املغرب

LYAF IMMO شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

و عنوان مقرها اال تماعي مركز 
رياض زاوية لال ياقوت و مصطفى 

املعاني ) الطابق 69 الدار اليضاء - 
2222) الدار البيضاء .

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.466525
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 22 فبراير ))2) تم تحويل 

الشكل القانوني للشركة من »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة« إلى »شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد«
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم 392)82.
(29I

مجاالت لالستشارات

PUR INTERNATIONAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مجاالت لالستشارات
4) الطابق الثاني عمارة 27 تجزئة 
املسيرة شارع الرياض ، 2)88)، 

املحمدية اململكة املغربية
PUR INTERNATIONAL شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي )4 الطابق 
الرابع عمارة 27 تجزئة املسيرة شارع 
الرياض املحمدية 2)88) املحمدية 

اململكة املغربية 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 (9857

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   29
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 PUR  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. INTERNATIONAL
االستيراد   : غرض الشركة بإيجاز 

والتصدير والتجارة.
عنوان املقر اال تماعي : )4 الطابق 
27 تجزئة املسيرة شارع  الرابع عمارة 
املحمدية   (88(2 الرياض املحمدية 

اململكة املغربية .

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 52.222 الشركة:  رأسمال  مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

522 حصة   : السيدة عماد ولجي 
بقيمة 222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  ولجي  عماد  السيد 
 4 مجموعة  ياسمين  تجزئة  نان 
عمارة 29 شقة 8 تيط مليل 2)88) 

املحمدية اململكة املغربية .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  ولجي  عماد  السيد 
 4 مجموعة  ياسمين  تجزئة  نان 
عمارة 29 شقة 8 تيط مليل 2)88) 

املحمدية اململكة املغربية 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملحمدية بتاريخ 29 فبراير 

))2) تحت رقم 89) .

(22I

ERRIFAI MOHAMMED

FRERES MENUISERIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ERRIFAI MOHAMMED
 RCE MAKKA MOKARAMA N°7

 APPT N°10 RUE SIOUL HAY
 OUAFAE 2 ROUTE SEFROU ،

32222، فا2 املغرب
FRERES MENUISERIE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 

حيفا رقم 62 الوفاء طريق صفرو - 
32222 فا2 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
72229

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   2(
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.FRERES MENUISERIE
أعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 
أو  املعدني  األلومنيوم   - النجارة 
أو  أعمال   - البالستيكية  النجارة 

إنشاءات مختلفة.
شارع   : اال تماعي  املقر  عنوان 
 - طريق صفرو  الوفاء   62 حيفا رقم 

32222 فا2 املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 92.222 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 322  : الحجوجي  محمد  السيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
 322  : الحجوجي  امين  السيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
 322  : الحجوجي  حمزة  السيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد الحجوجي عنوانه(ا) 
23 شارع حيفا اقامة الهناء حي  رقم 
الوفاء 22 طريق صفرو 32222 فا2 

املغرب.
السيد امين الحجوجي عنوانه(ا) 
حي  هناء  اقامة  حيفا  شارع   3 زقم 
فا2   32222 2 طريق صفرو  الوفاء 

املغرب.
السيد حمزة الحجوجي عنوانه(ا) 
 22 شقة   22( رقم  املسجد  اقامة 
طريق صفرو   ( زنقة طورينو الوفاء 

32222 فا2 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد الحجوجي عنوانه(ا) 
23 شارع حيفا اقامة الهناء حي  رقم 
الوفاء 22 طريق صفرو 32222 فا2 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   22 بتاريخ  بفا2  التجارية 

))2) تحت رقم 526.
(22I
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COFANAD SARL

شركة برفناد
إعالن متعدد القرارات

COFANAD SARL
 AV IBN SINA ، 62000، 39

NADOR MAROC
شركة برفناد »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
وعنوان مقرها اال تماعي: سلوان 
الطريق الوطنية رقم ) - 222)6 

سلوان إقليم الناظور املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.9592

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
اتخاذ  ))2)تم  يناير   (6 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
من  الشركة  رأسمال  زيادة  مايلي: 
أربعة ماليين 4222222.22 درهم الى 
درهم   5222222.22 ماليين  خمسة 
 2222222.22 مليون  بزيادة  ذلك  و 
درهم من خالل اصدار عشرة أالف 
 222 بمائة  حصة  ديدة   22222
طريق  عن  الواحدة  للحصة  درهم 
الخصم من الذمم السائلة و الدائنة 

التى يحتفظ بها الشركاء
قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 
خالد  نيبو  السيد  من  هبة  قبول 
لزو ته أعوام فضمة تقدر بألف و 
 259( خمس مائة و اثنين و تسعون 
حصة والبنته االنسة نيبو سهام تقدر 

بخمسة االف 5222 حصة
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
في  شريكة  ديدة  و  مديرة  تسمية 
سهام  نيبو  االنسة  هي  و  الشركة 
بتاريخ  بالناظور  مزدادة  مغربية 
29/10/1990 و الساكنة بحي املطار 
الناظور و الحاملة   23 رقم   32 ايلو 
 2 الوطنية  التعريف  لبطاقة 

688943
قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
و  للشركة  الداخلي  القانون  مالئمة 

إعادة صياغته
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
بتقديم  الظاهرة  األطراف  تقوم 
باملبالغ  الشركة  لهذه  مساهمات 
:السيد نيبو  النقدية املوضحة أدناه 
السيدة  درهم   4222222.22 خالد 
درهم   522222.22 فضمة  أعوام 
اآلنسة نيبو سهام 522222.22 درهم
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
خمسة  في  الشركة  رأسمال  حدد 
درهم   5.000.000,00 درهم  ماليين 
 52.222 ألف  على خمسون  مقسم 
للحصة  درهم   222 بمائة  حصة 
موزعة  الحصص  هذه  و  الواحدة 
 42222 خالد  نيبو  السيد  كاألتي: 
حصة - السيدة أعوام فضمة 5222 
 5222 سهام  نيبو  االنسة   - حصة 

حصة 
بند رقم 26: الذي ينص على مايلي: 
الشركة مسيرة بامضاء منفصل لكل 
من السيد نيبو خالد الحامل لبطاقة 
و   2286(5  2 الوطنية  التعريف 
لبطاقة  الحاملة  سهام  نيبو  االنسة 

التعريف الوطنية 2 688943
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتاريخ 23 فبراير 

))2) تحت رقم 25).
(2(I

excofi

AIN TIMGNAY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

excofi
الشق 3 عمارة لحبابي شارع الجوالن 

ليدو فا2 ، 32222، فا2 املغرب
AIN TIMGNAY شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي خنيدقة 
دوار الزاوية عين تمكناي املنزل - 

32222 صفرو املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3542

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(2 أكتوبر   28
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 AIN  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TIMGNAY
غرض الشركة بإيجاز : صيدلية .

خنيدقة   : عنوان املقر اال تماعي 
 - املنزل  تمكناي  عين  الزاوية  دوار 

32222 صفرو املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 622.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 6.222  : سميرة  مالحي  السيدة 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  سميرة  مالحي  السيدة 
 32222 املنزل  امحمد  أوالد  قلعة 

صفرو املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  سميرة  مالحي  السيدة 
 32222 املنزل  امحمد  أوالد  قلعة 

صفرو املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
د نبر   23 االبتدائية بصفرو بتاريخ 

2)2) تحت رقم 474.

(23I

PARAFARAHTE

برافرحات
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

PARAFARAHTE
26 شارع الخوارزمي حي الداخلة 

اكادير ، 82222، اكادير املغرب
برافرحات شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 26 شارع 
الخوارزمي حي الداخلة اكادير - 

82222 اكادير املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

52(77
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

برافرحات.
بيع  إلى   : بإيجاز  الشركة  غرض 
وتوزيع املنتجات واملواد االستهالكية 

برافارمستيك 
واأل هزة  املعدات  وتوزيع  بيع 

الطبية كدلك االستيراد وتصدير
26 شارع  عنوان املقر اال تماعي : 
 - اكادير  الداخلة  حي  الخوارزمي 

82222 اكادير املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد سمير فرحات : 522 حصة 

بقيمة 222 درهم للحصة .
522 حصة   : السيد نبيل فرحات 

بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  فرحات  نبيل  السيد 
رقم 29 زنقة صفرو الجديدة 4222) 

الجديدة املغرب.
عنوانه(ا)  فرحات  سمير  السيد 
4 سيدي  3 شقة  تجزئة االمان زنقة 
مومن )242) الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  فرحات  سمير  السيد 
4 سيدي  3 شقة  تجزئة االمان زنقة 

مومن )242) الدار البيضاء املغرب
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   32 بتاريخ  باكادير  التجارية 

))2) تحت رقم 8)2283.
(24I

ABRAJE KHALIMOST CONSTRUCTION

 ABRAJE KHALIMOST
CONSTRUCTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 ABRAJE KHALIMOST
CONSTRUCTION

 QU ISABANEN RUE 46 NR 28 ،
62000، NADOR MAROC
 ABRAJE KHALIMOST

CONSTRUCTION شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي حي اصبانا 
زنقة 46 رقم 8) - 222)6 الناظور 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(3629
في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   (6
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 ABRAJE : اإلقتضاء بمختصر تسميتها
.KHALIMOST CONSTRUCTION

أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الكهربائي،  التركي8  أعمال  البناء، 
أعمال التركي8 املائي، أعمال التزيين 

والصباغة..
عنوان املقر اال تماعي : حي اصبانا 
الناظور   6(222  -  (8 رقم   46 زنقة 

املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 (.222  : خالد  النباش  السيد 

حصة بقيمة 5) درهم للحصة .

 (.222  : بلقائد مصطفى  السيد 
حصة بقيمة 5) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد النباش خالد عنوانه(ا) حي 
اوالد ميمون رقم )4 222)6 الناظور 

املغرب.
السيد بلقائد مصطفى عنوانه(ا) 
 44 رقم   96 زنقة  ميمون  اوالد  حي 

222)6 الناظور املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد النباش خالد عنوانه(ا) حي 
اوالد ميمون رقم )4 222)6 الناظور 

املغرب
السيد بلقائد مصطفى عنوانه(ا) 
 44 رقم   96 زنقة  ميمون  اوالد  حي 

222)6 الناظور املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتاريخ 22 فبراير 

))2) تحت رقم -.
(25I

عزالدين مختاري

LAHRYCHI TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

عزالدين مختاري
حي السالم بلوك 43 رقم 34 سيدي 
سليمان ، 22)24، سيدي سليمان 

املغرب
LAHRYCHI TRANS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي مكت8 
رقم 3 الياسمين 5) شارع يعقوب 
املنصور - 24222 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
63223

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(2 أكتوبر   24
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LAHRYCHI TRANS
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع 
نقل املستخدمين.

مكت8   : اال تماعي  املقر  عنوان 
يعقوب  شارع   (5 الياسمين   3 رقم 

املنصور - 24222 القنيطرة املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 2.222  : بنزنزون  محمد  السيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
 2222  : بنزنزون  محمد  السيد 

بقيمة 222 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  بنزنزون  محمد  السيد 
بومعيز   6325 صوديا  فرما  دوار 

22)24 سيدي سليمان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  بنزنزون  محمد  السيد 
بومعيز   6325 صوديا  فرما  دوار 

22)24 سيدي سليمان املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (8 بتاريخ  بالقنيطرة  االبتدائية 

أكتوبر 2)2) تحت رقم 63223.
(26I

FLASH ECONOMIE

 LES OLIVERAIES DU
MAROC

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 LES OLIVERAIES DU MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 267، 
شارع عبد املومن، إقامة اليمامة 
ا،2 الطابق رقم ) - 2222) الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

532997
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(( فبراير   2(
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 LES  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.OLIVERAIES DU MAROC
اإلنتاج   -  : غرض الشركة بإيجاز 
والبيع  والتصدير  واالستيراد 
املنتجات  وسيلة.  بأي  والتسويق 

واملواد واملعدات الزراعية. 
-أعمال مختلفة .

 ،267  : اال تماعي  املقر  عنوان 
اليمامة  إقامة  املومن،  عبد  شارع 
الدار   (2222  -  ( رقم  الطابق  ا،2 

البيضاء املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 : بناني  صفاء  السعدية  السيدة 
332 حصة بقيمة 222 درهم للحصة 

.
 332  : السيد عهد ديدي الهواري 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
السيد ربيع الشطيبي : 342 حصة 

بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
بناني  صفاء  السعدية  السيدة 
الهدى  حي   22 الزنقة   22 عنوانه(ا) 

6222) برشيد املغرب.
الهواري  ديدي  عهد  السيد 
عنوانه(ا) حي النسيم اقامة الحدائق 
الدار   (2222  24 عمارة ب رقم   24

البيضاء املغرب.
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عنوانه(ا)  الشطيبي  ربيع  السيد 
حي   2 الطابق  االزدهار  تجزئة   232

الهدى 6222) برشيد املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
بناني  صفاء  السعدية  السيدة 
الهدى  حي   22 الزنقة   22 عنوانه(ا) 

6222) برشيد املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم 7)3)82.
(27I

مكت8 الرياني للمحاسبة

STE TGE-IMMOBILIERE-
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

مكت8 الرياني للمحاسبة
شارع محمد داود رقم32) تطوان ، 

93242، تطوان املغرب
 STE TGE-IMMOBILIERE-SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي تجزئة 
كوليخيو انطيرنادو زنقة 33 طريق 

الركايع الطابق األول طنجة - 92222 
طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2(44(3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   (8
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TGE-IMMOBILIERE-SARL
 LA  : بإيجاز  الشركة  غرض 

.PROMOTION IMMOBILIÈRE
تجزئة   : اال تماعي  املقر  عنوان 
طريق   33 زنقة  انطيرنادو  كوليخيو 
الركايع الطابق األول طنجة - 92222 

طنجة املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 
درهم، مقسم كالتالي:

السيد حميد ابندار : 522 حصة 
بقيمة 222 درهم للحصة .

السيد اليا2 ابندار : 522 حصة 
بقيمة 222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  ابندار  حميد  السيد 
شارع دمشق رقم 77 تطوان. 93222 

تطوان املغرب.
عنوانه(ا)  ابندار  اليا2  السيد 
شارع دمشق رقم 77 تطوان. 93222 

تطوان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  ابندار  حميد  السيد 
شارع دمشق رقم 77 تطوان. 93222 

تطوان املغرب
عنوانه(ا)  ابندار  اليا2  السيد 
شارع دمشق رقم 77 تطوان. 93222 

تطوان املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   22 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

))2) تحت رقم 2329.

(28I

FIDIS CONSEIL

STE ACTUFAST 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDIS CONSEIL
 MASSIRA 1 LOT A N°493 2EME

 RTAGE N°3 MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH MAROC

 STE ACTUFAST شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 
 AL HAOUE DOUAR SIDI

 BAGHDAD CR GHMAT EL
HAOUZ - 40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
86982

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (228 يناير   ((
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ACTUFAST
 TRAVAUX : غرض الشركة بإيجاز

.DIVERS OU CONSTRUCTION
 AL  : اال تماعي  املقر  عنوان 
 HAOUE DOUAR SIDI BAGHDAD
 CR GHMAT EL HAOUZ - 42222

مراكش املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد عبد الحكيم علبون : 342 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
السيد عصام بوتالت : 332 حصة 

بقيمة 222 درهم للحصة .
السيد يوسف امالح : 332 حصة 

بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
علبون  الحكيم  عبد  السيد 
بغداد  الحوز دوار سيدي  عنوانه(ا) 

42222 مراكش املغرب.
عنوانه(ا)  بوثالت  عصام  السيد 
الحوز  اغمات  بوتالت  ايت  دوار 

42222 مراكش املغرب.
عنوانه(ا)  امالح  يوسف  السيد 
مراكش   42222 مراكش   3 املسيرة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
علبون  الحكيم  عبد  السيد 
بغداد  الحوز دوار سيدي  عنوانه(ا) 

42222 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مار2   22 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

228) تحت رقم -.
(29I

E3CC 

E3CC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

E3CC
)4 زنقة إرلندا إقامة املفتاح الزهور 

) ، 32262، فا2 مغرب
E3CC شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي مكت8 رقم 
8) الطبق 4 مكت8 الصفاء طريق 
صفرو موالي رشيد فا2 32222 

فا2 مغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   (2(2 نونبر   26 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
»422.222 درهم« أي من »222.222 
عن  درهم«   522.222« إلى  درهم« 
أو  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

عينية
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   28 بتاريخ  بفا2  التجارية 

))2) تحت رقم 8583.

((2I

FIDWAY CONSEIL

SOCIETE OCL-TRAV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

FIDWAY CONSEIL
 AVENUE ESSAADIYNE

 RESIDENCE L›OLIVIER 1er
 ETAGE APPT N°2 (EN FACE

 CAFE LA TERRASSE)، 50000،
MEKNES MAROC

SOCIETE OCL-TRAV شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي : البستان 
2 عمارة 8 الشقة ب2 ويسالن - 

52222 مكنا2 املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.43322
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بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
2)2) تقرر حل  23 فبراير  املؤرخ في 
ذات  شركة   SOCIETE OCL-TRAV
رأسمالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها  وعنوان  درهم   222.222
اإل تماعي البستان 2 عمارة 8 الشقة 
ب2 ويسالن - 52222 مكنا2 املغرب 
االوان  قبل  الشركة  لحل  نتيجة 

بطريقة ودية.
و عين:

الحامل  محمد شريف  السيد(ة) 
و   VA113484 التعريف  لبطاقة 
عنوانه(ا) رقم 5 زنقة اركانا ايرومليل 
(ة)  ميدلت املغرب كمصفي   54352

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
بتاريخ 4) نونبر 2)2) وفي البستان 2 
عمارة 8 الشقة ب2 ويسالن - 52222 

مكنا2 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   27 بتاريخ  بمكنا2  التجارية 

))2) تحت رقم 46.

((2I

FIDUCIAIRE EL HACHEMY TIZNIT

LEGZIRA BATIMENTS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE EL HACHEMY
TIZNIT

 LOT AINE ZERKA TIZNIT 22(7
، 85000، TIZNIT MAROC

LEGZIRA BATIMENTS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 22 
الطابق األول شقة ) تجزئة الخير - 

85222 تيزنيت املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5225
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(( فبراير   27
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LEGZIRA BATIMENTS

انعاش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري و اشغال البناء.

 22 رقم   : عنوان املقر اال تماعي 

 - تجزئة الخير   ( الطابق األول شقة 

85222 تيزنيت املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسمال الشركة: 2.222.222 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد احمد باريك : 5.222 حصة 

بقيمة 222 درهم للحصة .

السيد عبد الرحيم الباز : 522.) 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .

522.) حصة   : السيد عمر بكريم 

بقيمة 222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد احمد باريك عنوانه(ا) دوار 

تيزنيت   85222 بونعمان  اغير  اخف 

املغرب.

السيد عبد الرحيم الباز عنوانه(ا) 

تجزئة تعاونية األمل افراك   37 رقم 

85222 تيزنيت املغرب.

رقم  السيد عمر بكريم عنوانه(ا) 

تيزنيت   85222 النخيل  تجزئة   323

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عبد الرحيم الباز عنوانه(ا) 

تجزئة تعاونية األمل افراك   37 رقم 

85222 ٍتيزنيت املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   22 االبتدائية بتيزنيت بتاريخ 

))2) تحت رقم 53.

(((I

SMO CONSEILS

SYM SERVICES
إعالن متعدد القرارات

SMO CONSEILS
 IMM 389 MHAMID 3

 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

SYM SERVICES »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها اال تماعي: رقم 46 
محاميد 3 مراكش مراكش 42222 

مراكش املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.45733

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
229)تم اتخاذ  يوليوز   2( املؤرخ في 

القرارات التالية: 
الذي  الحصص:  بيع  رقم  قرار 
قام السيد ياسين  ينص على مايلي: 
لفائدة  حصة   (22 ببيع  العزاوي 

السيد أحمد العزاوي
مدير  ديد  تعيين  رقم  قرار 
على  ينص  الذي  اإلمضاء:  وتعديل 
مايلي: استقالة املدير السابق السيد 
ياسين العزاوي و تعيين السيد أحمد 
صالحية  مع  مديرا  ديدا  العزاوي 

اإلمضاء و التوقيع للشركة 
قرار رقم تحيين النظام األسا�سي: 
الذي ينص على مايلي: تحيين النظام 

األسا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم البند الساد2 و السابع: 
السيد  قام  مايلي:  على  ينص  الذي 
حصة   (22 ببيع  العزاوي  ياسين 
لفائدة السيد أحمد العزاوي, التوزيع 
حصة لفائدة السيد   422  : الجديد 
درهم   42222 أحمد العزاوي بقيمة 
حصة لفائدة السيدة سلمى   222 و 

العزاوي بقيمة 22222 درهم
الذي  بند رقم البند الرابع عشر: 
املدير  استقالة  مايلي:  على  ينص 
و  العزاوي  ياسين  السيد  السابق 
مديرا  العزاوي  أحمد  السيد  تعيين 
 ديدا مع صالحية اإلمضاء و التوقيع 

للشركة 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر   (9 التجارية بمراكش بتاريخ 

229) تحت رقم 229222.
((3I

FINANCES.NET

 Mobilier et Aménagements
Maroc SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة
استدراك خطٍإ

استدراك خطٍإ وقع بالجريدة 
الرسمية

FINANCES.NET
 AVENUE CAHIRA LOT 229

 FOUTOUHI TEMARA ، 12000،
TEMARA MAROC

 Mobilier et Aménagements
Maroc SARL AU شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 4) 

تجزئة املريس الغزالي تمارة - 222)2 
تمارة املغرب.

بالجريدة  وقع  خطٍإ  إستدراك 
الرسمية عدد 5724 بتاريخ 3) فبراير 

.(2((
قام السيد عبد الحق   : بدال من 
حبا�سي بنقل 2222 حصة ا تماعية 

,لفائدة السيد مزهر بوشعي8
مصطفى  السيد  -قام   : يقرأ 
حبا�سي بنقل 2222 حصة ا تماعية 

,لفائدة السيد مزهر بوشعي8
السيد  استقالة  قبول  ثم  -و 

مصطفى حبا�سي 
الباقي بدون تغيير.

((4I

FIDUS FETHI

 OURAGHNI IMPORT
EXPORT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FIDUS FETHI
 RUE BIR ANZARANE HAY 79
 HASSANI N4 2EME ETAGE

 BERKANE ، 63300، BERKANE
maroc
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 OURAGHNI IMPORT EXPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 2 
الطابق االول زنقة الشهداء حي 
الحسني بركان - 63322 بركان 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

8329
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   32
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.OURAGHNI IMPORT EXPORT
- استيراد   : غرض الشركة بإيجاز 
الصناعية  املعدات  وتصدير  ميع 

والزراعية.
املتخصصة  البناء  أعمال   -

األخرى.
- تجارة.

رقم   : اال تماعي  املقر  عنوان 
حي  الشهداء  زنقة  االول  الطابق   2
بركان   63322  - بركان  الحسني 

املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 22.222 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد اوراغني سفيان : 52 حصة 

بقيمة 222 درهم للحصة .
السيدة سكينة حيمد : 52 حصة 

بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد اوراغني سفيان عنوانه(ا) 
املسيرة 55 تاوريرت 62322 تاوريرت 

املغرب.
السيدة سكينة حيمد عنوانه(ا) 
)2 سبع عيون الحا 8  حي الزيتون 

62322 تاوريرت املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد اوراغني سفيان عنوانه(ا) 

املسيرة 55 تاوريرت 62322 تاوريرت 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   22 بتاريخ  ببركان  االبتدائية 

))2) تحت رقم 98/2022.

((5I

fiduciaire rageca فيديسيير را يكا

 GROUPE SCOLAIRE AL

BANINE SAHEL PRIVEE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

مالءمة النظام األسا�سي للشركة

fiduciaire rageca فيديسيير را يكا

6) اقامة املحمدي زنقة رابعة 

العدوية الطابق الرابع رقم 34 

ال يروند ، 2522)، الدار البيضاء 

املغرب

 GROUPE SCOLAIRE AL BANINE

SAHEL PRIVEE »شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرها اال تماعي: مجموعة 

التقدم ج غ)-27 الطابق ) سيدي 

برنو�سي - 2622) الدار البيضاء 

املغرب.

»مالءمة النظام األسا�سي للشركة«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.449527

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 22 فبراير ))2)

األسا�سي  النظام  مالءمة  تقرر 

القانون:  مقتضيات  مع  للشركة 

تحيين النظام االسا�سي للشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 24 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم 6)7)82.

((6I

عبد الكريم الشلح

STE SOUAHIL FAILA TRANS
مجموعة ذات النفع االقتصادي

تفويت حصص

عبد الكريم الشلح
حي املنصور الذهبي عمارة الناصيري 

، 26252، مشرع بلقصيري املغرب

 STE SOUAHIL FAILA TRANS

مجموعة ذات النفع االقتصادي

وعنوان مقرها اإل تماعي دوار اوالد 

دبة - 24324 سوق االربعاء الغرب 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(6455

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   (2(( يناير   28 في  املؤرخ 

املصادقة على :

منعم  ميلي  (ة)  السيد  تفويت 

422 حصة ا تماعية من أصل 422 

(ة) سهيل فيلة  حصة لفائدة السيد 

بتاريخ 28 يناير ))2).

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

الغرب  االربعاء  بسوق  االبتدائية 

رقم  تحت   (2(( فبراير   27 بتاريخ 

.16/2022

((7I

Ourssi

OURSSI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Ourssi

مشروع ابرار الجزء 3 مجمع السكني 

) العمارة P املحل )، الرحمة ) ، 

2))2)، البيضاء النواصر املغرب

OURSSI شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي مشروع 

ابرار ، الجزء 3 مجمع السكاني 

3 العمارة P املحل )، الرحمة ) - 

2))2) البيضاء النواصر املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

5(9755

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   23

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.OURSSI

مقهى   : بإيجاز  الشركة  غرض 

و  البضائع  شراء  و  بيع   ، سناك 

الخدمات.

مشروع   : عنوان املقر اال تماعي 

السكاني  مجمع   3 الجزء   ، ابرار 

 -  ( الرحمة   ،( املحل   P العمارة   3

2))2) البيضاء النواصر املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 272.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد واديركا عمر : 2.222 حصة 

بقيمة 272 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

 52 السيد واديركا عمر عنوانه(ا) 

 ،7 ش   2 ط   A د  زنقة امام بخاري، 

املعاريف 2372) البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

 52 السيد واديركا عمر عنوانه(ا) 

ش7،  ط2   A د  بخاري،  امام  زنقة 

املعاريف 2372) البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالدار البيضاء بتاريخ - تحت 

رقم -.

((8I
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مركز الجبايات و املحاسبة

ETTALIANI IMMOBILIER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مركز الجبايات و املحاسبة
رقم 32 الطابق الرابع عمارة امنار ، 

86352، انزكان املغرب
ETTALIANI IMMOBILIER شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي بلوك 
4) شارع 22 رقم 22 حي املحمدي 

اكادير. - 82282 اكادير املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
52459

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   28
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. ETTALIANI IMMOBILIER
غرض الشركة بإيجاز : 

- منعش عقاري.
- اشغال مختلفة .

 (4 عنوان املقر اال تماعي : بلوك 
شارع 22 رقم 22 حي املحمدي اكادير. 

- 82282 اكادير املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 2.222  : سعيد  بوبقرة  السيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  سعيد  بوبقرة  السيد 
اكادير  املحمدي  حي   3372 رقم 

82282 اكادير املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  سعيد  بوبقرة  السيد 
اكادير  املحمدي  حي   3372 رقم 

82282 اكادير املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   22 بتاريخ  باكادير  التجارية 

))2) تحت رقم 7)2285.

((9I

FIDUCIAIRE ZOHOUR

شركة علوي ريان
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

FIDUCIAIRE ZOHOUR
 AVENUE ISMILIA 103 BIS
 ZOHOUR 1، 300060، FES

MAROC
شركة علوي ريان شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي : )2 تجزئة 
دليلة ) ج الضحى إقامة )2 ف) 

شقة24 ط.4 زواغة - 32222 فا2 
املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.59245
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر   (2(2 د نبر   (8 في  املؤرخ 
ذات  شركة  ريان  علوي  شركة  حل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 
 222.222 رأسمالها  مبلغ  الوحيد 
 2( اإل تماعي  درهم وعنوان مقرها 
 2( ج الضحى إقامة   ( تجزئة دليلة 
 32222  - زواغة  ط.4  شقة24  ف) 
تحقيق  لعدم  نتيجة  املغرب  فا2 
أ له  من  تأسست  الدي  الهدف 

الشركة.
و عين:

السيد(ة) أحمد علوي و عنوانه(ا) 
دوار بني ورال2 موالي بوشتى القرية 
(ة)  تاونات املغرب كمصفي   34273

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
بتاريخ 8) د نبر 2)2) وفي )2 تجزئة 
ف)   2( إقامة  الضحى  ج   ( دليلة 
فا2   32222  - زواغة  شقة24 ط.4 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   29 بتاريخ  بفا2  التجارية 

))2) تحت رقم 670/2022.

(32I

CCE SERVICES

HONESTY CASH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CCE SERVICES
حي القد2 رقم 28 شارع  دة ، 

2)88)، املحمدية املغرب
HONESTY CASH شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 
مختار السو�سي الطابق االول 

السعادة الرقم 252 العاليا - 8822) 
املحمدية املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(7349

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(2 فبراير   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.HONESTY CASH
تحميل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
االموال - خدمات مالية وشبه مالية 
االداء املحمول - تغيير العمالت .

شارع   : اال تماعي  املقر  عنوان 
االول  الطابق  السو�سي  مختار 
السعادة الرقم 252 العاليا - 8822) 

املحمدية املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 
درهم، مقسم كالتالي:

522 حصة   : السيدة نادية مليتي 
بقيمة 222 درهم للحصة .

 522  : اكيدر  سعيدة  السيدة 
حصة بقيمة 222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  مليتي  نادية  السيدة 
 (8822  88 الرقم  الصديق  تجزئة 

املحمدية املغرب.
اكيدر عنوانه(ا)  السيدة سعيدة 
 52 الرقم  السالم  رياض  تجزئة 

8822) املحمدية املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  مليتي  نادية  السيدة 
 (8822  88 الرقم  الصديق  تجزئة 

املحمدية املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملحمدية بتاريخ 4) فبراير 

2)2) تحت رقم )52.
(32I

ALLEGEANCE CONSULTING

PTC IMMOBILIERE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير  ديد للشركة

ALLEGEANCE CONSULTING
ساحة الرودني تقاطع شارع طانطان 
و شارع لبنان اقامة لينى رقم 52&52 

، 92222، طنجة املغرب
PTC IMMOBILIERE SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 
موالي يوسف قيسارية ميموزا 
الطابق األر�سي محل رقم )3 - 

92222 طنجة املغرب.
تعيين مسير  ديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(8999

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
2)2) تم تعيين  8) د نبر  املؤرخ في 
السيد(ة)  للشركة  مسير  ديد 

االدري�سي محمد كمسير آخر
تبعا لوفاة املسير
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   29 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

))2) تحت رقم 52795).
(3(I

STREET BUSINESS CENTER

 WORK & HAPPINESS
AFRICA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر اال تماعي للشركة

STREET BUSINESS CENTER
عمارة رقم 22، رقم 7، زنقة الحرية، 
 ليز، مراكش ، 42222، مراكش 

املغرب
 WORK & HAPPINESS AFRICA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي كام8 

غول طريق تاركة إقامة أسماألطابق 
الثالث رقم 2) - 42222 مراكش 

املغرب.
تحويل املقر اال تماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم تحويل   (2(2 يناير   (2 املؤرخ في 
من  للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 
إقامة  تاركة  طريق  غول  »كام8 
أسماألطابق الثالث رقم 2) - 42222 
إلى » إقامة ياسمين  مراكش املغرب« 
 42222  -  (8 رقم  لدرعا  تجزئة 

مراكش املغرب«
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مار2   (3 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2)2) تحت رقم 225))2.
(33I

املركز الجهوي لالستثمار لجهة العيون الساقية 

الحمراء

 LUG LIGHT FACTORY SP.Z
.O.O

شركة ذات املسؤولية املحدودة
إنشاء فرع تابع للشركة

املركز الجهوي لالستثمار لجهة 
العيون الساقية الحمراء

صندوق البريد 66)) ، 72222، 
العيون املغرب

 .LUG LIGHT FACTORY SP.Z O.O
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي تقاطع 
شارع مكة و شارع 2) غشت الطابق 

األول العيون - 72222 العيون 
املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.42(83
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 29 نونبر 2)2) تقرر إنشاء 
 LUG فرع تابع للشركة تحت التسمية
تقاطع  بالعنوان  الكائن  و   MAROC
2) غشت الطابق  شارع مكة و شارع 
األول العيون - 72222 العيون املغرب 
 PIOTR و املسير من طرف السيد(ة) 

 WTORKOWSKI RYSZARD
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   24 االبتدائية بالعيون بتاريخ 

))2) تحت رقم 381/2022.
(34I

CCE SERVICES

HONESTY CASH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر اال تماعي للشركة

CCE SERVICES
حي القد2 رقم 28 شارع  دة ، 

2)88)، املحمدية املغرب
HONESTY CASH شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 
مختار السو�سي الطابق االول 

السعادة الرقم 252 العاليا - 8822) 
املحمدية املغرب.

تحويل املقر اال تماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(7349
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 25 غشت 2)2) تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 
»شارع مختار السو�سي الطابق االول 
السعادة الرقم 252 العاليا - 8822) 
املحمدية املغرب« إلى »مشروع الفتح 
 (8822  - يخلف  بني   26( الرقم   (

املحمدية املغرب«

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  باملحمدية  االبتدائية 

غشت 2)2) تحت رقم 2784.
(35I

L.AUDIFEC

ELAM-DEG IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

L.AUDIFEC
 N 67 RES BERNABEN 4 EME

 ETAGE ANGLE RUE FOURATE &
 ABOUTAOUR MAARIF MAARIF

 EXTENTION CASABLANCA،
20370، CASABLANCA MAROC
ELAM-DEG IMMOBILIER شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي )2 
شارع سارية، بن زونيم طابق 

الثالث،الشقة الثالثة،النخيل - 
2342) الدار البيضاء املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

532787
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(2 د نبر   23
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
ELAM- : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.DEG IMMOBILIER
إنجاز   : بإيجاز  الشركة  غرض 
األشغال  و ميع  البناء,  عمليات 
العقارية,و  بالعقار،الترقية  املتعلقة 
بصفة عامة  ميع العمليات املنقولة 
التي  املالية  و  التجارية,  العقارية 
أو  مباشرة  بصفة  تتصل  أن  يمكن 
غير مباشرة بموضوع والتي تؤدي إلى 

تطور الشركة املذكورة.
 2(  : اال تماعي  املقر  عنوان 
طابق  زونيم  بن  سارية،  شارع 
 - الثالثة،النخيل  الثالث،الشقة 

2342) الدار البيضاء املغرب .

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسمال الشركة: 4.222.222 

درهم، مقسم كالتالي:

 : دكدك  الهادي  عبد  السيد 

درهم   222 بقيمة  حصة   22.222

للحصة .

 22.222  : السيدة عتيقة دكدك 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .

 : العمراوي  اللطيف  السيد عبد 

962) بقيمة 222 درهم.

 : العمراوي  الواحد  عبد  السيد 

962) بقيمة 222 درهم.

 26(3  : السيدة فاطمة العمراوي 

بقيمة 222 درهم.

 : العمراوي  الحميد  عبد  السيد 

962) بقيمة 222 درهم.

 38(2  : العمراوي  أحمد  السيد 

بقيمة 222 درهم.

 3223  : العمراوي  نجاة  السيدة 

بقيمة 222 درهم.

 2337  : السيدة لطيفة العمراوي 

بقيمة 222 درهم.

 2337  : السيدة نعيمة العمراوي 

بقيمة 222 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
العمراوي  اللطيف  عبد  السيد 
, تجزئة النور3  22 ب  عنوانه(ا) رقم 

قصبة الخير، الهرهورة 242)2 تمارة 

املغرب .
العمراوي  الواحد  عبد  السيد 
زنقة ابو عمر الحارث،   (6 عنوانه(ا) 

 2( الشقة  اقامة النخيل الطابق3، 

2232) الدار البيضاء املغرب.
العمراوي  فاطمة  السيدة 
إقامة  زنقة كراسيط،   22 عنوانه(ا) 

حي   ،9 الشقة   ،3 الطابق   ،2 موني 

البيضاء  الدار   (2362 املستشفيات 

املغرب.
العمراوي  الحميد  عبد  السيد 

 4 رقم  العمراوي  تجزئة  عنوانه(ا) 

22)3) الفقيه بن صالح املغرب.
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دكدك  الهادي  عبد  السيد 

 P22  73 البرتيال   / ج  عنوانه(ا) 

قاِد2  الخضراء  الجزيرة   22(22

إسبانيا.

السيدة عتيقة دكدك عنوانه(ا) 

تجزئة غزالن رقم 62 22)3) الفقيه 

بن صالح املغرب.

السيد أحمد العمراوي عنوانه(ا) 

حي الياسمين، تجزئة العمراوي الرقم 

5 22)3) الفقيه بن صالح املغرب.

السيدة نجاة العمراوي عنوانه(ا) 

36 حي الرشاد ، شارع عراق، 5222) 

خريبكة املغرب.
العمراوي  لطيفة  السيدة 
 OCP عنوانه(ا) 25 زنقة مليلية فيالج

5222) خريبكة املغرب.
العمراوي  نعيمة  السيدة 

عمارة  كينيدي  شارع  عنوانه(ا) 

 82222 تالبر ت   26 الشرطة الرقم 

اكادير املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

دكدك  الهادي  عبد  السيد 

 P22  73 البرتيال   / ج  عنوانه(ا) 

قاِد2  الخضراء  الجزيرة   22(22

إسبانيا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم 5264.

(36I

FIDUS FETHI

D-L IMPORT EXPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUS FETHI

 RUE BIR ANZARANE HAY 79

 HASSANI N4 2EME ETAGE

 BERKANE ، 63300، BERKANE

maroc

D-L IMPORT EXPORT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 26 
الطابق الرابع زنقة الشهداء حي 
الحسني بركان - 63322 بركان 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
8322

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   32
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 D-L  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.IMPORT EXPORT
- استيراد   : غرض الشركة بإيجاز 
الصناعية  املعدات  وتصدير  ميع 

والزراعية.
املتخصصة  البناء  أعمال   -

األخرى.
- تجارة.

رقم   : اال تماعي  املقر  عنوان 
الشهداء  زنقة  الرابع  الطابق   26
بركان   63322  - بركان  الحسني  حي 

املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 22.222 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
222 حصة   : السيد لكحل قدور 

بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  قدور  لكحل  السيد 
دوار ولد احمد بن علي سيدي لحسن 

62822 تاوريرت املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  قدور  لكحل  السيد 
دوار ولد احمد بن علي سيدي لحسن 

62822 تاوريرت املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   22 بتاريخ  ببركان  االبتدائية 

))2) تحت رقم 100/2022.

(37I

FLASH ECONOMIE

SOCIETE BILAMBOSA

إعالن متعدد القرارات

SOCIETE BILAMBOSA

شركة ذات مسؤولية محدودة

مقرها اال تماعي:38 زنقة 4 حي 

األسرة عين الشق -الدار البيضاء

رقم التقييد في السجل التجاري : 

8((95

الدار  في  املؤرخ  العقد  بمقت�سى 

قرر   (2(( يناير   32 بتاريخ  البيضاء 

الجمع العام االستثنائي للشركة :

السيد عبد  املسير  -تجديد والية 

الوطنية  للبطاقة  الحامل  بمزغ  هللا 

رقم BE 7(2 653 الى غاية 3) يونيو 

املزداد  املغربية  الجنسية  ذو   (232

باملعاريف الدار   25.29.2977 بتاريخ 

و القاطن في الدار البيضاء  البيضاء 

4 ممر دراكون حي الرميطاج ملدة غير 

محدودة

تعيين السيد لحسن بمزغ الحامل 

 BE 79298 رقم  الوطنية  للبطاقة 

بتاريخ  املزداد  املغربية  الجنسية  ذو 

بمشوار الدار البيضاء   27.22.2966

و القاطن في الدار البيضاء 3) تجزئة 

باشكو الطابق 2 الشقة 2 باشكو ملدة 

غير محدودة

املنفصل  التوقيع  تفويض   -

للمسيرين املشاركين

إعادة النظام األسا�سي للشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم 426)82.

(38I

EXCEL COMPTA SARL AU

WIZVIBE CONSULTING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

EXCEL COMPTA SARL AU
اقامة وردة ب الشقة 9 زنقة 

االمام علي الحي الشتوي ، 42222، 
مراكش املغرب

WIZVIBE CONSULTING شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 462 
مكرر الشقة 3 اسكجور برادي ) 

مراكش - 4222 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2((753
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   24
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. WIZVIBE CONSULTING
االبتكار   : بإيجاز  الشركة  غرض 

واالبداع والرقمة 
اإلبداع والتصميم الجرافيكي

والصيانة  لالشغال  مقاولة 
واصالح املباني.

عنوان املقر اال تماعي : رقم 462 
 ( برادي  اسكجور   3 الشقة  مكرر 

مراكش - 4222 مراكش املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 22.222 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد وليد بو عريقي : 34 حصة 

بقيمة 3.422 درهم للحصة .
 33  : اطلس  الغفور  السيد عبد 

حصة بقيمة 3.322 درهم للحصة .
 السيد زهير العمراني ابو االسعاد :
درهم   3.322 بقيمة  حصة   33

للحصة .
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والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

بو عريفي عنوانه(ا)  وليد  السيد 
مكرر   462 رقم   ( برادي  اسكجور 

الشقة 3 42222 مراكش املغرب.
اطلس  الغفور  عبد  السيد 
عنوانه(ا) الودادية الحسنية للقضاة 
رقم )) تاركة 42222 مراكش املغرب.
السيد زهير العمراني ابو االسعاد 
اسني  قصور   2 املسيرة  عنوانه(ا) 
مراكش   42222 مكرر   2(8 رقم   2

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  بوعريفي  وائل  السيد 
دوار املدرسة ابزو 52))) ابزو-ازيالل 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   24 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

))2) تحت رقم 877)23.

(39I

NA CONSEIL

SBSEATS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NA CONSEIL
 marrakeh marrakeh، 40000،

marrakech MAROC
SBSEATS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 4 
د.م.م اقامة خالد رقم 22 طابق 
) طريق تاركة مراكش - 42222 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2((545

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   (4
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. SBSEATS

غرض الشركة بإيجاز : مطعم 

متعهد تقديم الطعام

ممون الحفالت

التغدية العامة.

شارع   : اال تماعي  املقر  عنوان 

طابق   22 د.م.م اقامة خالد رقم   4

 42222  - مراكش  تاركة  طريق   (

مراكش املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

سفيان  محمد  الزنجري  السيد 

درهم   222 بقيمة  حصة   2.222  :

للحصة .

 : الزنجري محمد سفيان  السيد 

2222 بقيمة 222 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

سفيان  محمد  الزنجري  السيد 

عنوانه(ا) تجزئة بكار عمارة ج رقم 2 

 42222 شارع عالل الفا�سي مراكش 

مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

سفيان  محمد  الزنجري  السيد 

عنوانه(ا) تجزئة بكار عمارة ج رقم 2 

 42222 شارع عالل الفا�سي مراكش 

مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   27 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

))2) تحت رقم 545))2.

(42I

موثقة

برستيج نايلز
عقد تسيير حر ألصل تجاري (األشخاص 

الطبيعيون)
عقد تسيير حر ألصل تجاري

برستيج نايلز 
بمقت�سى عقد موثق مؤرخ في 32 
نفسية  أعطى السيد(ة)   (2(( يناير 
للبطاقة الوطنية  (ة)  برادي الحامل 
بالسجل  املسجل   M92(92 رقم 
االبتدائية  باملحكمة   2222 التجاري 
باملحمدية حق التسيير الحر لألصل 
التجاري الكائن ب شارع عبد املومن 
سنترال بارك ج اش 2 23 متجر 2) 
- 8822) املحمدية املغرب للسيد(ة) 
للبطاقة  (ة)  الحامل  فرحي  ياسمين 
الوطنية رقم BK5(9248 ملدة 3 سنة 
تبتدئ من 22 فبراير ))2) و تنتهي في 
مبلغ شهري  مقابل   (2(5 يناير   32

5.222) درهم.
(42I

FLASH ECONOMIE

BYA MOROCCO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BYA MOROCCO
شركة ذات مسؤولية محدودة 

املساهم الوحيد
رأ2 املال: 100.000,00 درهم 

مغربي 
 املكت8 الرئي�سي : 22 مجموعة ) ا 
الشقة 27 اقامة رياض البرنو�سي 
سيدي البرنو�سي - الدارالبيضاء 

سجل التجاري: 532227
عرفي  عقد  شروط  بمو 8   .2
بتاريخ  البيضاء  الدار  في  مؤرخ 
النظام  وضع  تم   ،  14/01/2022
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
 ، واحد  شريك  مع  محدودة 

وخصائصها على النحو التالي ؛
 : SARL AU االستمارة -

BYA MOROCCO :االسم -
- املوضوع: مقاول أشغال مختلفة 

و إنشاءات البناء

 ( 22مجموعة  املكت8 الرئي�سي:   -
اقامة رياض البرنو�سي   27 ا الشقة 

سيدي البرنو�سي -الدار البيضاء 
املدة: 99 سنة 

- رأ2 املال: تم تحديد رأ2 املال 
وهو   ، درهم   100.000,00 بمبلغ 
 222 بقيمة  سهم   2222 إلى  مقسم 
بالكامل  مكتت8   ، سهم  لكل  درهم 
للمساهم  ومخصص  نقًدا  ومدفوع 

الوحيد.
- اإلدارة: السيد بوشوف ياسين

- السنة املالية: من 2 يناير إلى 32 
ديسمبر

بقلم  القانوني  اإليداع  تم   -
بالدارالبيضاء  التجارية  املحكمة 
رقم  تحت   2022/02/03 بتاريخ 

532227
ملقتطفات واذكر

املسير

(4(I

7P CONSEIL

STE CHEZ HOURIA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

7P CONSEIL
 APPT04 N74 ANG AV FARHAT

 HACHAD ET GHANDI CITE
 ALQODS APPT04 N74 ANG AV
 FARHAT HACHAD ET GHANDI
 CITE ALQODS، 80000، AGADIR

- IDA OU TANANE MAROC
STE CHEZ HOURIA شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي الطابق 

الثالت دواراغروض تامري 85222 - 
85222 اكادير املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
49983

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(2 نونبر   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CHEZ HOURIA
مقهى   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ومطعم.
الطابق   : اال تماعي  املقر  عنوان 
 -  85222 الثالت دواراغروض تامري 

85222 اكادير املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 22.222 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيدة حورية زاوي : 222 حصة 

بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  زاوي  حورية  السيدة 

ايطاليا 22222 روما ايطاليا.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  زاوي  حورية  السيدة 

ايطاليا 22222 روما ايطاليا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
د نبر   32 بتاريخ  باكادير  التجارية 

2)2) تحت رقم 5)2279.

(43I

NEGOCEMAR

CRYSTAL POOLS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

NEGOCEMAR
 RUE HARIRI IMB HALIMA N°2(

90000 ،، طنجة املغرب
CRYSTAL POOLS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإل تماعي 283 

شارع ولي العهد مركز NREA, بلوك 
2, مكت8 رقم 65 - 92222 طنجة 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2(3475
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل   (2(( يناير   28 املؤرخ في 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
 CRYSTAL الوحيد  الشريك  ذات 
 222.222 رأسمالها  مبلغ   POOLS
 283 درهم وعنوان مقرها اإل تماعي 
بلوك   ,NREA شارع ولي العهد مركز 
طنجة   92222  -  65 رقم  مكت8   ,2
في  الخبرة  قلة   -  : ل  نتيجة  املغرب 

املجال.
- قلة املشاريع وعقود العمل.

- نتائج غير مدرة للربح منذ إنشاء 
الشركة..

 283 ب  التصفية  مقر  حدد  و 
بلوك   ,NREA شارع ولي العهد مركز 
طنجة   92222  -  65 رقم  مكت8   ,2

املغرب. 
و عين:

و  مرزاق  كريمة  السيد(ة) 
شارع موالي يوسف زنقة  عنوانه(ا) 
 92222  4 شقة   ( عمارة  الدالية 

طنجة املغرب كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
-تم   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 
التجارية  باملحكمة  القانوني  اإليداع 
تحت   (2(( يناير   32 بطنجة بتاريخ 

رقم 926.
(44I

cabinet de normalisation comptable sarl

 CENTRE DE RADIOLOGIE« 
RYAD »CRR

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 cabinet de normalisation
comptable sarl

 bd emile zola casablanca ، (82
20300، casablanca maroc

 CENTRE DE RADIOLOGIE« 
RYAD »CRR شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي فيال رقم 
5، حي الرياض، شارع الصنوبر، 
 H 10 - 10100 قطاع 28 بلوك

الرباط املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
257437

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   23
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 CENTRE DE RADIOLOGIE«

.RYAD »CRR
تخصص   : غرض الشركة بإيجاز 

في التصويرالتشخي�سي والطبي .
: فيال رقم  عنوان املقر اال تماعي 
الصنوبر،  شارع  الرياض،  حي   ،5
 H 22 - 22222 بلوك   28 قطاع 

الرباط املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 2.222  : السيدة الشالوي مونية 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة الشالوي مونية عنوانه(ا) 
 2( عمارة  اقامة النخيل،   (3 قطاع 
الرباط   22222 حي الرياض   6 شقة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة الشالوي مونية عنوانه(ا) 
 2( عمارة  اقامة النخيل،   (3 قطاع 
الرباط   22222 حي الرياض   6 شقة 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   (7 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

))2) تحت رقم 573.

(45I

NA CONSEIL

AFRIZEN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

NA CONSEIL

 marrakeh marrakeh، 40000،

marrakech MAROC

AFRIZEN شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 4 

د.م.م اقامة خالد رقم 22 طابق 

) طريق تاركة مراكش - 42222 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2((543

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   (4

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AFRIZEN

أعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االستقباالت,  ,البستنة,  التنظيف 

ناقالت املر�سى 

التغدية العامة 

متعهد تقديم الطعام .

شارع   : اال تماعي  املقر  عنوان 

طابق   22 د.م.م اقامة خالد رقم   4

 42222  - مراكش  تاركة  طريق   (

مراكش املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
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: الزنجري محمد سفيان   السيد 
522 حصة بقيمة 222 درهم للحصة.
: مروان  محمد  الزنجري   السيد 
522 حصة بقيمة 222 درهم للحصة.
 : الزنجري محمد سفيان  السيد 

522 بقيمة 222 درهم.
 : مروان  محمد  الزنجري  السيد 

522 بقيمة 222 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
سفيان  محمد  الزنجري  السيد 
عنوانه(ا) تجزئة بكار عمارة ج رقم 2 
 42222 شارع عالل الفا�سي مراكش 

مراكش املغرب.
مروان  محمد  الزنجري  السيد 
عنوانه(ا) شارع عالل الفا�سي تجزئة 
22 مراكش  الشقة   2( بكار عمارة ج 

42222 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
مروان  محمد  الزنجري  السيد 
عنوانه(ا) شارع عالل الفا�سي تجزئة 
22 مراكش  الشقة   2( بكار عمارة ج 

42222 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   27 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

))2) تحت رقم )64)23.
(46I

jamal ait hommad

فارما بانت
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

jamal ait hommad
 lascam residence yassir br nr 5
 nouveau quartier SIDI KACEM،

16000، SIDI KACEM MAROC
فارما بانت شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي دوار 

الخما2 الواد زيرارة سيدي قاسم 
26222 سيدي قاسم مغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(9283

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعداد القانون   (2(( فبراير   24

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

فارما   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

بانت.

صناعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الصباغة.

دوار   : اال تماعي  املقر  عنوان 

قاسم  سيدي  زيرارة  الواد  الخما2 

26222 سيدي قاسم مغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

522 حصة   : السيد كمال لحنين 

بقيمة 222 درهم للحصة .

 522  : فيصل  بوشيبة  السيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد كمال لحنين عنوانه(ا) دوار 

السالطنة الواد زيرارة سيدي قاسم 

26222 سيدي قاسم مغرب.

السيد بوشيبة فيصل عنوانه(ا) 

سيدي  زيرارة  الواد  السالطنة  دوار 

قاسم 26222 سيدي قاسم مغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد كمال لحنين عنوانه(ا) دوار 

السالطنة الواد زيرارة سيدي قاسم 

26222 سيدي قاسم مغرب

السيد بوشيبة فيصل عنوانه(ا) 

سيدي  زيرارة  الواد  السالطنة  دوار 

قاسم 26222 سيدي قاسم مغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 - بتاريخ  قاسم  بسيدي  االبتدائية 

تحت رقم -.

(47I

NEXIA FIDUCIA

LITTLE GREEN LADY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير  ديد للشركة

NEXIA FIDUCIA
 Rue Bab El Mansour ,3

 Espace Porte d›Anfa، 20050،
casablanca maroc

LITTLE GREEN LADY شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي مجموعة 
أتاكادوم GH( - 27، الطابق الثاني، 
سيدي البرنو�سي - 2625) الدار 

البيضاء املغرب.
تعيين مسير  ديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.372979

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تعيين   (2(( يناير   32 املؤرخ في 
رواح  مسير  ديد للشركة السيد(ة) 

حنان كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم 6)5)82.
(48I

NEXIA FIDUCIA

MOROXYGEN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير  ديد للشركة

NEXIA FIDUCIA
 Rue Bab El Mansour ,3

 Espace Porte d›Anfa، 20050،
casablanca maroc

MOROXYGEN شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي املنطقة 
الصناعية رمل جحالل بوسكورة 
عمالة عين الشق - )728) الدار 

البيضاء املغرب.
تعيين مسير  ديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.464722

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم تعيين   (2(( يناير   32 املؤرخ في 
رواح  مسير  ديد للشركة السيد(ة) 

حنان كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم 7)5)82.

(49I

centre d’étude de gestion et d’organisation

auditas
إعالن متعدد القرارات

 centre d›étude de gestion et
d›organisation

 bd d› Anfa, résid Ibn ,89
 Zaidoune, tour A, 15°ét.

 20060 Casablanca ، 20060،
casablanca maroc

auditas »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة«

وعنوان مقرها اال تماعي: 89، شارع 
أنفا - 2452) الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.55(8
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
2)2)تم اتخاذ  د نبر   (7 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
إ تماعية  حصة   3276 تفويت 
 من طرف عالء الدين 

ً
مملوكة سابقا

 
ً
سويرجي للسيد كمال شاهري وفقا

للمادة 23 من النظام األسا�سي
قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 
تفويت 274 حصة إ تماعية مملوكة 
 من طرف عالء الدين سويرجي 

ً
سابقا

 للمادة 23 
ً
للسيد توفيق حجوي وفقا

من النظام األسا�سي
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
إستقالة السيد عالء الدين سويرجي 
من مهامه كمسير للشركة إعتبارا من 

27/12/2021
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
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بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
تعديالت في البند السابع من القانون 

األسا�سي للشركة
على  ينص  الذي   :27 رقم  بند 
عشر  السابع  البند  تعديالت  مايلي: 

من القانون األسا�سي للشركة
على  ينص  الذي   :28 رقم  بند 
مايلي: تعديالت البند الثامن عشر من 

القانون األسا�سي للشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم 429)82.

(52I

jamal ait hommad

او جي تي جي
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

jamal ait hommad
 lascam residence yassir br nr 5
 nouveau quartier SIDI KACEM،

16000، SIDI KACEM MAROC
او جي تي جي شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي حي الرميل 
الواد سيدي قاسم 26222 سيدي 

قاسم مغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(9282

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(( فبراير   24
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
او جي   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

تي جي.
غرض الشركة بإيجاز : مقاولة في 

االشغال املختلفة.

حي   : اال تماعي  املقر  عنوان 
 26222 قاسم  الواد سيدي  الرميل 

سيدي قاسم مغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 2.222  : الغواتي منصف  السيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد الغواتي منصف عنوانه(ا) 
2)2 26222 سيدي  حي  وهرة رقم 

قاسم مغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الغواتي منصف عنوانه(ا) 
2)2 26222 سيدي  حي  وهرة رقم 

قاسم مغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 - بتاريخ  قاسم  بسيدي  االبتدائية 

تحت رقم -.

(52I

األستاذ محمد بن عبد الجليل

»AL FATIHA LITAAMIR«
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير  ديد للشركة

األستاذ محمد بن عبد الجليل
23 شارع  والن رقم 26 و 27 

الطابق الثالث ، 32222، فا2 
املغرب

»AL FATIHA LITAAMIR« شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي حي الزهور 
2، زنقة برازيل، طريق صفرو. - 

32222 فا2 املغرب.
تعيين مسير  ديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(72(2

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تعيين   (2(( )2 فبراير  املؤرخ في 
السيد(ة)  للشركة  مسير  ديد 

مكنيف أحمد كمسير وحيد
تبعا لوفاة املسير

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   22 بتاريخ  بفا2  التجارية 

))2) تحت رقم 723.

(5(I

EXAUDICO

AMB CAPITAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EXAUDICO

 rue du marché Maarif 30 ، ,

20000، CASABLANCA MAROC

AMB 100.000 شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي إقامة 

شهرزاد 3، الطابق الخامس، 
رقم ))، الدارالبيضاء - 2222) 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

53(((5

 27 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( فبراير 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 AMB  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.222.222

 -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

املغرب  في  مشاركة  على  االستحواذ 

وفي الخارج في شركات قائمة أو قيد 

التأسيس

بشكل  واملتا رة  والبيع  -الشراء 

األسهم  أو  املالية  األوراق  في  عام 

أشخاص  عن  الصادرة  األسهم  أو 

أشخاص  أو  طبيعيين  أو  اعتباريين 

عاديين.

إقامة   : اال تماعي  املقر  عنوان 
الخامس،  الطابق   ،3 شهرزاد 
 (2222  - الدارالبيضاء   ،(( رقم 

الدارالبيضاء املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد محمد بناني : 2.222 حصة 

بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  بناني  محمد  السيد 
أنفا   2 رقم  املكودي  عبدهللا  زنقة 

2222) الدارالبيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  بناني  محمد  السيد 
أنفا   2 رقم  املكودي  عبدهللا  زنقة 

2222) الدارالبيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم 5623.
(53I

VERSIONCONSULTING

 SOCIETE شركة إمو نايس
IMMO NICE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

VERSIONCONSULTING
إقامة اإلحسان عمارة 3 شقة 4 

 RES AL IHSSANمبروكة مراكش
 IMM 3 APPT 4 MABROUKA

 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

 SOCIETE IMMO شركة إمو نايس
NICE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي إقامة 

اإلحسان مبروكة عمارة 3 شقة 4 
مراكش - 42222 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2((699
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   (6
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
شركة   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.SOCIETE IMMO NICE إمو نايس
الترويج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقاري
اشغال البناء املختلفة.

إقامة   : اال تماعي  املقر  عنوان 
 4 شقة   3 عمارة  مبروكة  اإلحسان 

مراكش - 42222 مراكش املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 (5.222  : بعي�سى  محمد  السيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
 (5.222  : السيد سعيد الصادقي 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
السيد منصف سمسك : 5.222) 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
 (5.222  : السيد ابراهيم دبيبيح 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  بعي�سى  محمد  السيد 
 24 شقة   ( اوه  عمارة  الخير  بيت 

مراكش 42222 مراكش املغرب.
السيد سعيد الصادقي عنوانه(ا) 
تاركة   8 رقم  تاركة  الورود  تجزئة 

مراكش 42222 مراكش املغرب.
السيد منصف سمسك عنوانه(ا) 
 4 رقم   262 عمارة  اكيدر  تجزئة 

مراكش 42222 مراكش املغرب.
السيد ابراهيم دبيبيح عنوانه(ا) 
 24 رقم   52 زنقة  النهضة  حي 

اليوسوفية 42222 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  بعي�سى  محمد  السيد 
 24 شقة   ( اوه  عمارة  الخير  بيت 

مراكش 42222 مراكش املغرب

السيد سعيد الصادقي عنوانه(ا) 
تاركة   8 رقم  تاركة  الورود  تجزئة 

مراكش 42222 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   22 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

))2) تحت رقم 829)23.
(54I

SOMADINCO

LB PARAMEDICAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

SOMADINCO
إقامة ما ورل عمارة B رقم) 

حي القد2 البرنو�سي ، 2622)، 
الدارالبيضاء املغرب

LB PARAMEDICAL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة(في طور 

التصفية)
وعنوان مقرها اإل تماعي 3 ممر 
التوت عين السبع - 53)2) الدار 

البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(77993

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   (226 4) مار2  املؤرخ في 
 LB شركة ذات املسؤولية املحدودة 
رأسمالها  مبلغ   PARAMEDICAL
مقرها  وعنوان  درهم   252.222
اإل تماعي 3 ممر التوت عين السبع - 
الدار البيضاء املغرب نتيجة   (2(53

ل : توقف النشاط التجاري.
ممر   3 التصفية ب  و حدد مقر 
الدار   (2(53  - السبع  عين  التوت 

البيضاء املغرب. 
و عين:

و  ملسيح  عبدالقادر  السيد(ة) 
ممر التوت عين السبع   3 عنوانه(ا) 
املغرب  البيضاء  الدار   (2(53

كمصفي (ة) للشركة.
 وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
ممر   3  : الوثائق املتعلقة بالتصفية 

التوت عين السبع

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

ماي 226) تحت رقم 623437.

(55I

STE BABOUZID

 STE VIBO CONSTRUCTION
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

STE BABOUZID
 AVENUE MEKKA 1er ETAGE
 NR 27 ، 70000، LAAYOUNE

MAROC
 STE VIBO CONSTRUCTION

SARL شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 
سكيكيمة زنقة رقم 22 رقم 2)2 - 

72222 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
42323

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(( فبراير   24
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.VIBO CONSTRUCTION SARL
االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

العمومية.
شارع   : اال تماعي  املقر  عنوان 
 -  2(2 رقم   22 سكيكيمة زنقة رقم 

72222 العيون املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 : اسماعيل  مسعودي  السيد 

درهم   222 بقيمة  حصة   2.222

للحصة .

 : اسماعيل  مسعودي  السيد 

2222 بقيمة 222 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

اسماعيل  مسعودي  السيد 
العيون   72222 العيون  عنوانه(ا) 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

اسماعيل  مسعودي  السيد 
العيون   72222 العيون  عنوانه(ا) 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   24 االبتدائية بالعيون بتاريخ 

))2) تحت رقم -.

(56I

AUDIT HOUSE 2أوديت هاو

CASUAL PANT
إعالن متعدد القرارات

AUDIT HOUSE 2أوديت هاو
تجزئة الكولين ) عمارة لوماتينيون 

الطابق ) املكت8 6 سيدي معروف، 

2252)، البيضاء املغرب

CASUAL PANT »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها اال تماعي: تجزئة 

مبروكة 23 الخالدية الحي الصناعي 

موالي رشيد - - البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.263(25

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

اتخاذ  ))2)تم  يناير   (2 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

وهبت السيدة هند رتي8 22 حصص 

إلى السيد رتي8 عبد املولى

على  ينص  الذي   :( رقم  قرار 

مايلي: تغيير الشكل القانوني للشركة 

لتصبح شركة املساهمة
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قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
نهاية مهمة املسيريين السيد مغيربي 

هشام و محمد توفيق برادة
قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
تعيين ملدة 6 سنوات كاعضاء مجلس 
االدارة للسادة مغيربي هشام و محمد 

توفيق برادة و رتي8 عبد املولى
على  ينص  الذي   :5 رقم  قرار 
املنعقد  االدارة  مجلس  عين  مايلي: 
2)\22\))2) السيد رتي8 عبد  يوم 
املولى كرئيس املجلس و السيد محمد 

توفيق برادة كمدير عام
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم  ميع البنود: الذي ينص 
على مايلي: تمت املصادقة على  ميع 

بنود القانون االسا�سي الجديد
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم 758)82.

(57I

AUDIT HOUSE 2أوديت هاو

 SOCIETE MAROCAINE
 DE DEVELOPPEMENT ET

D›INVESTISSEMENT
إعالن متعدد القرارات

AUDIT HOUSE 2أوديت هاو
تجزئة الكولين ) عمارة لوماتينيون 
الطابق ) املكت8 6 سيدي معروف، 

2252)، البيضاء املغرب
 SOCIETE MAROCAINE

 DE DEVELOPPEMENT ET
D›INVESTISSEMENT »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها اال تماعي: الحي 

الصناعي سيدي عتمان حي موالي 
رشيد تجزئة الخالدية رقم 24 - - 

البيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.2((279

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
اتخاذ  ))2)تم  يناير   (2 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
وهبت السيدة هند رتي8 22 حصص 
إلى السيد رتي8 عبد املولى و وهبت 
حصة.   6992 منفعة  حق  ايضا  له 
 22 مغيربي  هشام  السيد  وه8  و 
حصص للسيدة ليلى شريف كانوني. 
كما وه8 السيد محمد توفيق برادة 
ادري�سي  حصص للسيدة أسماء   22

الكاميلي 
على  ينص  الذي   :( رقم  قرار 
مايلي: تغيير الشكل القانوني للشركة 

لتصبح شركة املساهمة
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
نهاية مهمة املسيريين السيد مغيربي 

هشام و محمد توفيق برادة
قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
تعيين ملدة 6 سنوات كاعضاء مجلس 
االدارة للسادة مغيربي هشام و محمد 

توفيق برادة و رتي8 عبد املولى
على  ينص  الذي   :5 رقم  قرار 
املنعقد  االدارة  مجلس  عين  مايلي: 
2)\22\))2) السيد رتي8 عبد  يوم 
املولى كرئيس املجلس و السيد محمد 

توفيق برادة كمدير عام
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم  ميع البنود: الذي ينص 
على مايلي: تمت املصادقة على  ميع 

بنود القانون االسا�سي الجديد
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم 759)82.
(58I

FIDUCIAIRE AL-KHABIR SARL

M.M.N.H
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مالءمة النظام األسا�سي للشركة

FIDUCIAIRE AL-KHABIR SARL
 Av. Hassan II & Malik Ibn

 Morhil, Imm. LA TULIPE A6
Larache، 92000، Larache Maroc
M.M.N.H »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
وعنوان مقرها اال تماعي: شارع ابن 

زيدون و زنقة غرناطة رقم )8 - - 
العرائش املغرب.

»مالءمة النظام األسا�سي للشركة«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.6623
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 22 فبراير ))2)
األسا�سي  النظام  مالءمة  تقرر 
للشركة مع مقتضيات القانون: تغيير 
هشام  السيد  تعيين   : التسيير  في 
القنفودي،الحامل لبطاقة التعريف 
الوطنية رقمV263371 مسيرا وحيدا 
للشركة ويلزمها بتوقيعه املنفرد ملدة 

غير محددة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
االبتدائية بالعرائش بتاريخ 24 فبراير 

))2) تحت رقم 86.
(59I

S PRIME MOVERS TRANS

S PRIME MOVERS TTRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

S PRIME MOVERS TRANS
املنظر الجميل شارع 72 رقم 9 طابق 

2 رقم ) ، 92222، طنجة املغرب
 S PRIME MOVERS TTRANS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

 BELLE وعنوان مقرها اإل تماعي
 VUE RUE 71 N°9 ETG 1 N 2

Tanger 90000 TANGER MAROC
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2(4229

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   27
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 S  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. PRIME MOVERS TTRANS

النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الوطني و

الدولي لحساب الغير استراد و
تصدبر الحمل , وتفريغ, تخزين

الشحنة القيام بعماليات االدارية
باملساهمة  األخذ  الجمارك.  لدى 

أو
بالفوائد، بأي شكل كان في

املؤسسات أو الشركات التي لها
موضوع مماثل أو ملحق.

 BELLE  : اال تماعي  املقر  عنوان 
 VUE RUE 71 N°9 ETG 1 N 2
.Tanger 90000 TANGER MAROC
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد سغيار لحسن : 222 حصة 

بقيمة 2.222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  لحسن  سغيار  السيد 
العرفان ) مجموعة 2) ع )2 ط )2 

رقم 22) 92222 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  لحسن  سغيار  السيد 
العرفان ) مجموعة 2) ع )2 ط )2 

رقم 22) 92222 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   32 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

))2) تحت رقم 927.
(62I

رمزي لالستشارات

 SOCIÉTÉ SAHARA
IKHWANE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

رمزي لالستشارات
شارع 4) نونبر عمارة حمدي ولد 

الرشيد الطابق رقم 22 شقة رقم 22 
العيون ، 72222، العيون املغرب

 SOCIÉTÉ SAHARA IKHWANE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
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الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي شارع ام 

السعد عمارة رقم 48 الطابق الثالث 
رقم 22 العيون العيون 72222 

العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
42(69

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(( فبراير   24
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOCIÉTÉ SAHARA IKHWANE
تحقيق   : بإيجاز  الشركة  غرض 

أعمال البناء املختلفة ،
البناء والتجهيزات والطالء...الخ.

: شارع ام  عنوان املقر اال تماعي 
السعد عمارة رقم 48 الطابق الثالث 
 72222 العيون  العيون   22 رقم 

العيون املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة حادة بودالي عنوانه(ا) حي 
املحمدي مركز سيدي احمد الكنتور 
اليوسفية 46322 يوسفية يوسفية.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

السيد حادة بودالي عنوانه(ا) حي 
املحمدي مركز سيدي احمد الكنتور 

اليوسفية 46322 يوسفية يوسفية
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   22 االبتدائية بالعيون بتاريخ 

))2) تحت رقم 370/2022.

(62I

SM CONSULTING

telekomia
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

SM CONSULTING

 SOKOMA 1 NR 1909 ASKJOUR

 MARRAKICH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

telekomia شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد(في 

طور التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 22 

الحي االداري سيدي املختار شيشاوة 

- 42222 شيشاوة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.88569

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

2)2) تقرر حل  22 د نبر  املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

مبلغ   telekomia الوحيد  الشريك 
وعنوان  درهم   222.222 رأسمالها 

الحي   22 رقم  اإل تماعي  مقرها 

 - شيشاوة  املختار  سيدي  االداري 

 : نتيجة ل  شيشاوة املغرب   42222

االزمة الصحية.

 22 و حدد مقر التصفية ب رقم 

الحي االداري سيدي املختار شيشاوة 

- 42222 شيشاوة املغرب. 

و عين:

عنوانه(ا)  و  الراقي  بدر  السيد(ة) 
الحي االداري سيدي املختار   22 رقم 

املغرب  شيشاوة   42222 شيشاوة 

كمصفي (ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

-تم   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 

اإليداع القانوني باملحكمة االبتدائية 

 (2(2 د نبر   22 بتاريخ  بامنتانوت 

تحت رقم 10/2022.

(6(I

ADVALORIS 

 HIGH SERVICES
CONSULTING

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ADVALORIS
 IMM COLLABORATION 3ETG 9
 SIDI MAAROUF CASABLANCA

 N ، 22000، CASABLANCA
MAROC

 HIGH SERVICES CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 22 شارع 
الحرية ، الطابق الثالث ، الشقة 
رقم 5 ، الدار البيضاء - 52)2) 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
532742

 24 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( فبراير 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 HIGH  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.SERVICES CONSULTING
: املساعدة  غرض الشركة بإيجاز 
نظم  مجاالت  في  املشاريع  إدارة  في 

املعلومات
والتقنية  الهندسية  االستشارات 

والوظيفية في نظم املعلومات
والتدقيق  والدراسات  التدري8 
وإدارة التغيير في سياق مشاريع نظم 

املعلومات
22 شارع  عنوان املقر اال تماعي : 
الحرية ، الطابق الثالث ، الشقة رقم 
الدار   (2(52  - البيضاء  الدار   ،  5

البيضاء املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 2.222  : ادريكس  أيوب  السيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  ادريكس  أيوب  السيد 

 23 الشقة   9 عمارة  املامون  تجزئة 

بوزنيقة 23222 بوزنيقة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  ادريكس  أيوب  السيد 

 23 الشقة   9 عمارة  املامون  تجزئة 

بوزنيقة 23222 بوزنيقة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم 257)82.

(63I

NACHIT CONSULTING & TRADING

CORRECT ME
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 NACHIT CONSULTING &

TRADING

 ANGLE BD YACOUB EL 273

 MANSOUR ET SOCRATE IMM

 ESPACE AL ANDALOUSSE 3E

 ETG ، 20100، CASABLANCA

MAROC

CORRECT ME شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي تقاطع 

شارع عبد الرحيم بوعبيد و زنقة 

ابيس مكت8 واز2 ب2 - 3 الطابق 

3حي واز2 - - الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

53(4(5
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في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   (2
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CORRECT ME
: العمليات  غرض الشركة بإيجاز 
بالجمال  العناية  و  بالوشم  املتعلقة 
على  التكوين  الشيخوخة-  ومكافة 

هده العمليات.
تقاطع   : اال تماعي  املقر  عنوان 
زنقة  و  بوعبيد  الرحيم  عبد  شارع 
الطابق   3  - ابيس مكت8 واز2 ب2 
3حي واز2 - - الدار البيضاء املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 
درهم، مقسم كالتالي:

 2.222  : زين8  السيدة  راف 
حصة بقيمة 222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  زين8  السيدة  راف 
 (4 الوكالة الحضرية رقم  مجموعة 

االلفة - الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  زين8  السيدة  راف 
 (4 الوكالة الحضرية رقم  مجموعة 

االلفة - الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم 627)82.
(64I

إئتمانية مشاط

ألبينول
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

إئتمانية مشاط
رقم 5) زنقة معركة بدر حي التقدم ، 

25222، الخميسات املغرب

ألبينول شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي : رقم 
23 زنقة امبارك البكاي - 25222 

الخميسات املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.(5953

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر   (2(2 د نبر   32 في  املؤرخ 
املسؤولية  ذات  ألبينول شركة  حل 
 22.222 رأسمالها  مبلغ  املحدودة 
درهم وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 
 25222  - البكاي  امبارك  زنقة   23
لعدم  نتيجة  املغرب  الخميسات 

القدرة على إستمرار النشاط.
و عين:

و  بنفار2  رياض  السيد(ة) 
امغار  ايت  زنقة   23 رقم  عنوانه(ا) 
املغرب  الرباط   22272 السوي�سي 

كمصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
رقم  وفي   (2(2 د نبر   32 بتاريخ 
 25222  - البكاي  امبارك  زنقة   23

الخميسات املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  بالخميسات  االبتدائية 

فبراير ))2) تحت رقم 62.
(65I

GATT FIDUCIAIRE

STE BENSLIMANE ET FILS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GATT FIDUCIAIRE
 AV IBN KHALDOUN APP 86
 N° 1 ville nouvelle Meknes ،

50000، MEKNES MAROC
 STE BENSLIMANE ET FILS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي محل 
تجاري رقم 7) زنقة 8 حي التقدم 
برج املشقوق مكنا2 محل تجاري 

رقم 7) زنقة 8 حي التقدم برج 
املشقوق مكنا2 5222 مكنا2 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
55393

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(( فبراير   2(
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BENSLIMANE ET FILS
بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الفواكه و الخضر بالجملة او نصف 

الجملة.
اشغال متنوعة.

االستراد والتصدير..
محل   : اال تماعي  املقر  عنوان 
تجاري رقم 7) زنقة 8 حي التقدم برج 
رقم  تجاري  محل  مكنا2  املشقوق 
8 حي التقدم برج املشقوق  زنقة   (7

مكنا2 5222 مكنا2 املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 2.222  : الحيمر  يوسف  السيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الحيمر عنوانه(ا)  يوسف  السيد 
اقامة ياسين.شقة 2 زنقة 3) يعقوب 

املنصور 5222 مكنا2 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الحيمر عنوانه(ا)  يوسف  السيد 
قامة ياسين.شقة 2 زنقة 3) يعقوب 

املنصور 5222 مكنا2 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   24 بتاريخ  بمكنا2  التجارية 

))2) تحت رقم 569.

(66I

GROUPE L.A-CONSEIL ET GESTION

AGRI.ELVA.CONS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 GROUPE L.A-CONSEIL ET
GESTION

 RUE SEBOU ET ALLAL BEN 65
 ABDELLAH RES ADAM BUR N 1

، 14000، KENITRA MAROC
AGRI.ELVA.CONS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 32 زنقة 
مارتير عبد السالم بن محمد مكت8 
) فال فلوري اقامة رياض الزيتون - 

24222 القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

64(43
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(( فبراير   24
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
AGRI.  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.ELVA.CONS
تسيير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االستغالل الفالحي
االستشارة و التسيير 

دورات تكوينية .
زنقة   32  : عنوان املقر اال تماعي 
مارتير عبد السالم بن محمد مكت8 
) فال فلوري اقامة رياض الزيتون - 

24222 القنيطرة املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد عبد القادر كمحيوين : 52) 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة.
السيد محمد سهايل : 52) حصة 

بقيمة 222 درهم للحصة .
السيد عدنان بودالي : 522 حصة 

بقيمة 222 درهم للحصة .
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والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

كمحيوين  القادر  عبد  السيد 
اوالد   (94 رقم  ب  بلوك  عنوانه(ا) 

او يه 24222 القنيطرة املغرب.
عنوانه(ا)  سهايل  محمد  السيد 
تزنيت   85222 دوار اخوشالن تيغمي 

املغرب.
السيد عدنان بودالي عنوانه(ا) 62 
زنقة محمد غرنيط الشقة 22 اقامة 

اليا2 24222 القنيطرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد يونس املضروح عنوانه(ا) 
حرودة  عين   228 رقم   2 االمل  حي 

8825) املحمدية املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 24 فبراير 

))2) تحت رقم 43)64.
(67I

GROUPE L.A-CONSEIL ET GESTION

S.B 007
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 GROUPE L.A-CONSEIL ET
GESTION

 RUE SEBOU ET ALLAL BEN 65
 ABDELLAH RES ADAM BUR N 1

، 14000، KENITRA MAROC
S.B 007 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 32 زنقة 
مارتير عبد السالم بن محمد مكت8 
) فال فلوري اقامة رياض الزيتون - 

24222 القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

64279
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(( فبراير   24
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 S.B  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.227

بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املشروبات.

زنقة   32  : عنوان املقر اال تماعي 

مارتير عبد السالم بن محمد مكت8 

) فال فلوري اقامة رياض الزيتون - 

24222 القنيطرة املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

حصة   332  : السيد ايلي بيطون 

بقيمة 222 درهم للحصة .

 332  : املنور  الدين  بدر  السيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .

 342  : مطعم  ابراهيم  السيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

 68 السيد ايلي بيطون عنوانه(ا) 

اقامة   2 شارع طارق ابن زياد شقة 

لينا 24222 القنيطرة املغرب.

السيد بدر الدين املنور عنوانه(ا) 

زاوية عمر ابن العاص و غاندي   (4

الشقة 4 24222 القنيطرة املغرب.

عنوانه(ا)  ابراهيم مطعم  السيد 

 (58 الرقم   25 بلوك  السالم  حي 

22222 سال املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  ابراهيم مطعم  السيد 

 (58 الرقم   25 بلوك  السالم  حي 

22222 سال املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 22 فبراير 

))2) تحت رقم 64279.

(68I

فيد بيست كونسيلتين

UTRECHT TRADING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

فيد بيست كونسيلتين
حي السعادة شارع موالي اسماعيل 
زنقة بركان رقم 22 الطابق االول ، 

72222، العيون املغرب
UTRECHT TRADING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي حي معطال 

رقم 2) - 72222 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

42282
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.UTRECHT TRADING
استيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشاي و البخور والعطر.....
عنوان املقر اال تماعي : حي معطال 

رقم 2) - 72222 العيون املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
522 حصة   : السيد محمد بوديه 

بقيمة 222 درهم للحصة .
حصة   522  : السيد عبد هللا بال 

بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  بوديه  محمد  السيد 
عين   ( رقم   55 الديارالجديدة زنقة 
الشق البيضاء 72222 الدار البيضاء 

املغرب.
عنوانه(ا)  بال  هللا  عبد  السيد 
 62 مشروع الدشيرة الجديدة عمارة 
انزكان   8(222 الدشيرة   22 الشقة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  بال  هللا  عبد  السيد 

 62 مشروع الدشيرة الجديدة عمارة 

انزكان   8(222 الدشيرة   22 الشقة 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   32 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

))2) تحت رقم 252/22.

(69I

le partenaire fiscal

 ANGLO MOROCCAN

INVESTMENT

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

le partenaire fiscal

49 شلرع عمر الخطاب طابق 3 رقم 

6 عمارة البركة، 92222، طنجة 

املغرب

 ANGLO MOROCCAN

INVESTMENT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي : طريق 

الجبل الرميالت (نادي ميراج هيل) 

ص ب رقم 298) - 92222 طنجة 

املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.78(23

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   (2(( يناير   (6 في  املؤرخ 

املصادقة على :

املهدي شقور  (ة)  السيد  تفويت 

52) حصة ا تماعية من أصل 52) 

حصة لفائدة السيد (ة) عبد السالم 

شقور بتاريخ 6) يناير ))2).

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

فبراير   22 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

))2) تحت رقم 52879).

(72I
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فيد بيست كونسيلتين

ESSAADI SPECE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

فيد بيست كونسيلتين

حي السعادة شارع موالي اسماعيل 
زنقة بركان رقم 22 الطابق االول ، 

72222، العيون املغرب

ESSAADI SPECE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي تجزئة 

عصام صوفيا شارع الحزام رقم 
البقعة 222 - 72222 العيون 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

42(39

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(( فبراير   22

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ESSAADI SPECE

تسيير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

فضتءات االلعاب لالطفال.......

تجزئة   : اال تماعي  املقر  عنوان 

رقم  الحزام  شارع  صوفيا  عصام 

البقعة 222 - 72222 العيون املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 2.222  : السيد خليهن الساعدي 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد خليهن الساعدي عنوانه(ا) 
زنقة عسو ابو سالمة رقم 29 حي خط 

الرملة 72222 العيون املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد خليهن الساعدي عنوانه(ا) 
زنقة عسو ابو سالمة رقم 29 حي خط 

الرملة 72222 العيون املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   29 االبتدائية بالعيون بتاريخ 

))2) تحت رقم 349/22.
(72I

MOUSSAOUI MOHAMED

AUBERGE ATLAS BLANC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MOUSSAOUI MOHAMED
 N 401 LOT ASSANAWBAR ،

53100، AZROU MAROC
AUBERGE ATLAS BLANC شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي امللك 

املسمى زويغة دوار توفصلت  ماعة 
عين اللوح ازرو - 53222 ازرو املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2725

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   32
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AUBERGE ATLAS BLANC
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
 AUBERGISTE OU CABARETIER

.LOGEUR
امللك   : اال تماعي  املقر  عنوان 
املسمى زويغة دوار توفصلت  ماعة 
عين اللوح ازرو - 53222 ازرو املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 : اشكيرات  املطل8  عبد  السيد 

522 حصة بقيمة 222 درهم للحصة 

.

 522  : الشرادي  ابتسام  السيدة 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

اشكيرات  املطل8  عبد  السيد 
مونتيريال   8(6 رقم  عنوانه(ا) 

H(Y2B5 مونتيريال كندا.

الشرادي  ابتسام  السيدة 
مونتيريال   8(6 رقم  عنوانه(ا) 

H(Y2B5 مونتيريال كندا.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

اشكيرات  املطل8  عبد  السيد 
مونتيريال   8(6 رقم  عنوانه(ا) 

H(Y2B5 مونتيريال كندا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   24 بتاريخ  بازرو  االبتدائية 

))2) تحت رقم 62.

(7(I

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

»ALLIAGE ACIER«
إعالن متعدد القرارات

 SOCIETE MAZAGAN

COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement Al Qods, El

Jadida ، 24000، الجديدة املغرب

»ALLIAGE ACIER« »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرها اال تماعي: 22، زنقة 

الحرية، الطابق الثالث، الشقة رقم 

5، - 222)) الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.5(9997

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

))2)تم اتخاذ  فبراير   28 املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
البناء   - إلى:  الشركة  تعديل أنشطة 
املدنية  الهندسة  أشغال   - املعدني. 

والتهيئة. التجارة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم ): الذي ينص على مايلي: 
 - املعدني.  البناء   - الشركة:  أنشطة 
والتهيئة.  املدنية  الهندسة  أشغال 

التجارة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم 672)82.

(73I

LEADER FINANCE

ORIENTAL LAB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LEADER FINANCE
 1ER ETAGE N° 2 IMM 520 AL

 MANAR OPERATION CHARAF ،
40000، MARRAKECH MAROC

ORIENTAL LAB شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 82) حي 
سيدي غانم الطابق األول الشقة 

رقم 82)/3 مراكش - 42222 
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2((729

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   32
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ORIENTAL LAB
توزيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
ومنتجات  التجميل  مستحضرات 

العناية بالصحة والجسم
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مستحضرات  وتصدير  استيراد 

التجميل ومنتجات العناية بالصحة 

والجسم

صالون لتصفيف الشعر

العناية والراحة .

حي   (82  : عنوان املقر اال تماعي 

الشقة  األول  الطابق  غانم  سيدي 

رقم 281/3 مراكش - 42222 مراكش 

املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد العامري وديع : 522 حصة 

بقيمة 222 درهم للحصة .

 RAMAGET PIERRE السيد 

حصة   HENRY ANDRE : 500

بقيمة 222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  وديع  العامري  السيد 

 AV DU BOIS DE CHAPELLE 99

 1213 ONEX SUISSE X 57340

.ONEX SUISSE

 RAMAGET PIERRE السيد 

HENRY ANDRE عنوانه(ا) كيلومتر 

7 طريق رأ2 سبارتيل طنجة 92222 

طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  وديع  العامري  السيد 

 AV DU BOIS DE CHAPELLE 99

 1213 ONEX SUISSE X 57340

ONEX SUISSE

 RAMAGET PIERRE السيد 

HENRY ANDRE عنوانه(ا) كيلومتر 

7 طريق رأ2 سبارتيل طنجة 92222 

طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   22 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

))2) تحت رقم 4)8)23.

(74I

FIDORO MULTI-SERVICES

GOLDEN DAK MARKET
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDORO MULTI-SERVICES
 GR 192 IMM 3 NR 7 DAKHLA ،

73000، DAKHLA MAROC
GOLDEN DAK MARKET شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي حي وادي 
الشياف، رقم )4)، الداخلة. - 

73222 الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(2623

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   (2
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GOLDEN DAK MARKET
استغالل   : غرض الشركة بإيجاز 
التغذية  واملطاعم،  الفنادق  وإدارة 
تجارة  متنوعة،  خدمات  العامة، 

عامة، استيراد وتصدير..
عنوان املقر اال تماعي : حي وادي 
 - الداخلة.   ،(4( رقم  الشياف، 

73222 الداخلة املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 2.222  : السعيد  وهبي  السيد 
حصة بقيمة 100,00 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  السعيد  وهبي  السيد 

الداخلة 73222 الداخلة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  السعيد  وهبي  السيد 
الداخلة 73222 الداخلة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ  الده8  بوادي  االبتدائية 

فبراير ))2) تحت رقم 288.
(75I

ADVALORIS 

IKYAMA IMMOBILIER SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ADVALORIS
 IMM COLLABORATION 3ETG 9
 SIDI MAAROUF CASABLANCA

 N ، 22000، CASABLANCA
MAROC

 IKYAMA IMMOBILIER SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 22 زنقة 
الحرية طبقة 3 رقم 5 الدارالبيضاء 

- 2)22) الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

532739
في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   2(
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.IKYAMA IMMOBILIER SARL
إدارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقارات اململوكة أو اململوكة للغير
وتأ يرها  وبيعها  العقارات  شراء 

وإدارتها 
تطوير العقارات.

زنقة   22  : عنوان املقر اال تماعي 
الحرية طبقة 3 رقم 5 الدارالبيضاء - 

2)22) الدارالبيضاء املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 
درهم، مقسم كالتالي:

حصة   522  : السيد يحيى شاكر 
بقيمة 222 درهم للحصة .

السيدة اكرام شاكر : 522 حصة 
بقيمة 222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد يحيى شاكر عنوانه(ا) ارمل 
 (728( النواصر  بوسكورة  لهالل 

الدارالبيضاء املغرب.
عنوانه(ا)  شاكر  اكرام  السيدة 
النواصر  بوسكورة  لهالل  ارمل 

)728) الدارالبيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد يحيى شاكر عنوانه(ا) ارمل 
 (728( النواصر  بوسكورة  لهالل 

الدارالبيضاء املغرب
عنوانه(ا)  شاكر  اكرام  السيدة 
النواصر  بوسكورة  لهالل  ارمل 

)728) الدارالبيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم 255)82.
(76I

MOUSSAOUI MOHAMED

 BUSINESS ET TRAVAUX
ATLAS

إعالن متعدد القرارات

MOUSSAOUI MOHAMED
 N 401 LOT ASSANAWBAR ،

53100، AZROU MAROC
 BUSINESS ET TRAVAUX ATLAS
»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها اال تماعي: رقم 6)4 
النخيل ازرو - 53222 ازرو املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.2583
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
اتخاذ  ))2)تم  يناير   (4 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

وهبة حصص 
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قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 
استقالة مسير الشركة

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
تعين مسير  ديد للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 
النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
درهم   52222 النقدية:  الحصص 
و52222  حسن  معطالوي  للسيد 

درهم للسيد معطالوي اسماعيل 
على  ينص  الذي   :7 رقم  بند 
522 حصة للسيد  مايلي: را2 املال: 
معطالوي حسن و 522 حصة للسيد 

معطالوي اسماعيل 
على  ينص  الذي   :23 رقم  بند 
تعين السيد معطالوي حسن  مايلي: 

مسير  ديد للشركة
على  ينص  الذي   :26 رقم  بند 
تعين السيد معطالوي حسن  مايلي: 

كموقع على  ميع وتائق الشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   24 بتاريخ  بازرو  االبتدائية 

))2) تحت رقم 59.
(77I

AMINE HISSABAT

 SPIDER IMMOBILIER
S.A.R.L

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

AMINE HISSABAT
 TEMARA 3479 HAY MAGHREB

 ARABI ، 12000، TEMARA
MAROC

 SPIDER IMMOBILIER S.A.R.L
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي عمارة ب 
شقة رقم 23 ملتقى شارع الحسن ) 
و الفشتالي اكدال الرباط - 22222 

الرباط املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

257845
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   (2

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SPIDER IMMOBILIER S.A.R.L
االنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري بجميع أشكالها.
عنوان املقر اال تماعي : عمارة ب 
 ( 23 ملتقى شارع الحسن  شقة رقم 
 22222  - و الفشتالي اكدال الرباط 

الرباط املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
322 حصة  السيدة نجوى بادي : 

بقيمة 222 درهم للحصة .
 722  : السيد نور الدين لخليفي 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  بادي  نجوى  السيدة 
ويسالن   (7 رقم  العصري  الحي 

52282 ويسالن املغرب.
لخليفي  الدين  نور  السيد 
 23 رقم  شقة  ب  عمارة  عنوانه(ا) 
الفشتالي  و   ( الحسن  شارع  ملتقى 
اكدال الرباط 22222 الرباط املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  بادي  نجوى  السيدة 
ويسالن   (7 رقم  العصري  الحي 

52282 ويسالن املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   24 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

))2) تحت رقم 4)22.
(78I

AFC PARTENAIRE

BAB ATLAS & MARRAKECH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AFC PARTENAIRE
 APP 16 IMM F218 OPERATION

 NAJD RTE DE SIDI GHANEM
 MARRAKECH MARRAKECH،
40000، MARRAKECH maroc
 BAB ATLAS & MARRAKECH
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 

مسلم تقسيم بكارالطابق الثالث 
شقة رقم 24 باب دكالة مراكش 
مراكش 42222 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2((579
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   (6
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 BAB  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ATLAS & MARRAKECH
مزرعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مضيفة
إقامة مؤقتة

الرحالت
استيراد وتصدير.

شارع   : اال تماعي  املقر  عنوان 
الثالث  بكارالطابق  تقسيم  مسلم 
مراكش  دكالة  باب   24 رقم  شقة 

مراكش 42222 مراكش املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
حصة   22  : السيد زايد بن موح 

بقيمة 222 درهم للحصة .
رحيل  اريان  موح  بن  السيدة 
222 درهم  992 حصة بقيمة   : سارة 

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  موح  بن  زايد  السيد 
زاكورة  الروحا  البغداد  سيد  زاوية 

4222 زاكورة املغرب.

السيدة بن موح اريان رحيل سارة 
عنوانه(ا) سويسرا سويسرا سويسرا 

سويسرا.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة بن موح اريان رحيل سارة 
عنوانه(ا) سويسرا سويسرا سويسرا 

سويسرا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   28 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

))2) تحت رقم 676)23.

(79I

PACIOFIS

 VANCII RENEWABLE
RESOURCES

إعالن متعدد القرارات

PACIOFIS
 BD.IDRISS AL AKBAR ET BD
 ALLAH BEN ABDELLAH IMM

 MAHDAOUI 3EME ÉTAGE
N°10، 60000، OUJDA MAROC

 VANCII RENEWABLE
RESOURCES »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 
الوحيد«

وعنوان مقرها اال تماعي: 69 ساحة 
القصبة - 62222 و دة املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.33223
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
اتخاذ  2)2)تم  ماي   23 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
 33222 شانكزو  لين  السيد  باع 
بثمن  اكزيان  مينيي  للسيدة  حصة 
لهدا  درهم ونتيجة   3  322  222.22
دات  الشركة شركة  اصبحت  البيع 

املسؤولية املحدودة 
على  ينص  الذي   :( رقم  قرار 
شانكزو  لين  السيد  استقالة  مايلي: 
من منصبه كمسير للشركة و تعيين 
السيدة مينيي اكزيان مسيرة  ديدة 

ووحيدة للشركة ملدة غير محدودة
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قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
قرر السيد لين شانكزو تعديل البنود 
االسا�سي  القانون  من   25 و  و7   6
القانون  تحيين  و  تعديل  و  للشركة 

االسا�سي للشركة 
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
 222.22 في  الشركة  راسمال  حدد 
للشريكين  مقسم  درهم   22  222
 222.22 بمبلغ  شانكزو  لين  السيد 
722 6 درهم و السيدة مينيي اكزيان 

بمبلغ 222.22 322 3 درهم 
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
 222.22 في  الشركة  راسمال  حدد 
 222  222 درهم مقسم الى   22  222
للحصة  درهم   222 بقيمة  حصة 
الشريكين  على  موزعة  الواحدة 
السيد لين شانكزو ب 67222 حصة 
 33222 ب  اكزيان  مينيي  السيدة  و 

حصة 
بند رقم 25: الذي ينص على مايلي: 
تسير الشركة من طرف السيدة مينيي 
االقامة  لبطاقة  الحاملة  اكزيان 

املغربية رقم ب ا 52796ت
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بو دة بتاريخ 2) ماي 2)2) 

تحت رقم 2866.
(82I

FIDECA

TRAVIMO AYK 88
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDECA
 BD BRAHIM ROUDANI 33(
 N° 6 ، 20330، CASABLANCA

MAROC
TRAVIMO AYK 88 شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي )33 شارع 
ابراهيم الروداني الطابق االول رقم 
6 املعاريف - 2332) الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

532(65

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   2(

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TRAVIMO AYK 88

أعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء و اعمال مختلفة.

عنوان املقر اال تماعي : )33 شارع 

ابراهيم الروداني الطابق االول رقم 

الدار البيضاء   (2332  - املعاريف   6

املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 22.222 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

الواحد  فهري عبد  فا�سي  السيد 

درهم   222 بقيمة  حصة   222  :

للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الواحد  فهري عبد  فا�سي  السيد 

مكة  شارع  كرام  تجزئة  عنوانه(ا) 

البيضاء  الدار   (2252 كاليفورني 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

الواحد  فهري عبد  فا�سي  السيد 

مكة  شارع  كرام  تجزئة  عنوانه(ا) 

البيضاء  الدار   (2252 كاليفورني 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالدار البيضاء بتاريخ - تحت 
رقم -.

(82I

PACIOFIS

 VANCII RENEWABLE
RESOURCES

إعالن متعدد القرارات

PACIOFIS
 BD.IDRISS AL AKBAR ET BD
 ALLAH BEN ABDELLAH IMM

 MAHDAOUI 3EME ÉTAGE
N°10، 60000، OUJDA MAROC

 VANCII RENEWABLE
RESOURCES »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها اال تماعي: ساحة 
القصبة رقم69 - 62222 و دة 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.33223

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
اتخاذ  2)2)تم  يونيو   27 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
قرر الشريك السيد لين شانكزهو بيع 
33222 حصة التي يملكها في الشركة 
هدا  ونتيجة  اكزان  مينيي  للسيدة 
القرار تتحول الشركة الى شركة دات 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد
على  ينص  الذي   :( رقم  قرار 
االستثنائى  العام  قررالجمع  مايلي: 
من القانون  و7   6 تعديل الفصل3و 

االسا�سي للشركة
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
قررالجمع العام االستثنائى تعديل و 

تحيين القانون االسا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
 222.22 في  الشركة  راسمال  حدد 
الوحيدة  للشريكة  درهم   22  222

السيدة اكزان مينيي.
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
 222.22 في  الشركة  راسمال  حدد 
222 22 درهم مقسمة الي 222 222 
السيدة  الوحيدة  للشريكة  حصة 
درهم   222 بقيمة  مينيي  اكزان 

للحصة الواحدة

بند رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
رينووابل  فان�سي  هو  الشركة  اسم 
املسؤولية  دات  شركة  روسور2 

املحدودة بشريكة وحيدة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   2( بتاريخ  بو دة  التجارية 

2)2) تحت رقم )55).
(8(I

SOMAGEC

الشركة املغربية للهندسة 
املدنية

شركة املساهمة
رفع رأسمال الشركة

SOMAGEC
 Angle rues Mohamed

 EL MESFIOUI et CORBI
 - OUKACHA ، 20580،

Casablanca Maroc
الشركة املغربية للهندسة املدنية 

شركة املساهمة
وعنوان مقرها اإل تماعي زاوية زنقتي 
محمد املسفيوي والقربي عكاشة - 

2582) الدار البيضاء املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(9827

 بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي
تم   (2(2 د نبر   32 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
أي  درهم«   262.222.222«
إلى  درهم«   422.222.222« من 
»562.222.222 درهم« عن طريق : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم 64))82.
(83I

MAIROUCHE FISC

ESPOIR OUED NOUN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MAIROUCHE FISC
255 شارع محمد الساد2 اقامة 

سلمى الطابق االول رقم 23 كلميم ، 
82222، كلميم املغرب
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ESPOIR OUED NOUN شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 25 

الحي الجديد تكانت - 82222 كلميم 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3942

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   (8

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ESPOIR OUED NOUN

غرض الشركة بإيجاز : بيع ادوات 

املكت8/ اعمال مختلفة.
 25 رقم   : عنوان املقر اال تماعي 

82222 كلميم   - الحي الجديد تكانت 

املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 2.222  : هللا  رزق  الزاة  السيدة 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة الزاة رزق هللا عنوانه(ا) 

دوار اباينو 82222 كلميم املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة الزاة رزق هللا عنوانه(ا) 

دوار اباينو 82222 كلميم املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   29 بتاريخ  بكلميم  االبتدائية 

))2) تحت رقم 57.

(84I

 WORLD ART CONSULTING SARL par

abréviation WACON SARL

FIDSO TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 WORLD ART CONSULTING
 SARL par abréviation WACON

SARL
زاوية شارع أبي  رير الطبري 

وزنقة عبد الرحمان ناصر، إقامة 
املنصور، الطابق األول، الشقة رقم 

) ، 92222، طنجة املغرب
FIDSO TRAVAUX شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 283 شارع 

ولي العهد، مركز NREA، الطابق 
األر�سي، املكت8 رقم 23 - 92222 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2(4445
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   (5
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 FIDSO : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.TRAVAUX
إنجاز   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الخاصة  األشغال  أنواع   ميع 
واملاء  الصحي  الصرف  بالطرق، 

الصالح للشرب..
عنوان املقر اال تماعي : 283 شارع 
الطابق   ،NREA مركز  العهد،  ولي 
 92222  -  23 رقم  املكت8  األر�سي، 

طنجة املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 52  : ادعبدال  الحسين  السيد 

حصة بقيمة 2.222 درهم للحصة .

حصة   52  : ازاز  فاطمة  السيدة 

بقيمة 2.222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الحسين ادعبدال عنوانه(ا) 

زاكموزن  تمشتكيل  اغيل  دوار 

83222 تارودانت املغرب.

عنوانه(ا)  ازاز  فاطمة  السيدة 

اركانة  تجزئة   283 رقم  د  بلوك 

82222 آيت ملول املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الحسين ادعبدال عنوانه(ا) 

زاكموزن  تمشتكيل  اغيل  دوار 

83222 تارودانت املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   22 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

))2) تحت رقم 52862).

(85I

STE CAC CONSEIL

FAITH TRAV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE CAC CONSEIL

 N°19 BLOC J5 CITE DAKHLA

 AGADIR، 80000، AGADIR

MAROC

FAITH TRAV شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي الشقة 
رقم 22 الطابق الثاني حي بوزكار 

رقم )62 مسدورة تراست - 86352 

انزكان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(5(63

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   23

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 FAITH : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.TRAV
تهيئة   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

املباني والتشييد والبناء.
- تصنيع وتركي8 آلة املقالع.

- تدبير املخلفات.
الشقة   : اال تماعي  املقر  عنوان 
بوزكار  حي  الثاني  الطابق   22 رقم 
 86352  - )62 مسدورة تراست  رقم 

انزكان املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 722  : السيد بو مع ايت السبع 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
السيد ادريس اشكي : 322 حصة 

بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السبع  ايت  بو مع  السيد 
الركادة  الخير  ودادية  عنوانه(ا) 

85222 تيزنيت املغرب.
عنوانه(ا)  اشكي  ادريس  السيد 
بلوك 23 رقم 547 مكرر حي الحرش 

82222 ايت ملول املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السبع  ايت  بو مع  السيد 
الركادة  الخير  ودادية  عنوانه(ا) 

85222 تيزنيت املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   (4 بتاريخ  بانزكان  االبتدائية 

))2) تحت رقم 243.
(86I

STONELAND

STONELAND
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

STONELAND
 ,27-Rés. Attakadoum GH2

 2ème étage, Sidi Bernoussi ،
20600، Casablanca Maroc
STONELAND شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
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وعنوان مقرها اإل تماعي إقامة 

التقدم املجموعة )-27، الطابق 

)، سيدي البرنو�سي - 2622) الدار 

البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.4(9573

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   (2(2 د نبر   (2 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد (ة) لوران سحيون 
 32 أصل  من  ا تماعية  حصة   (3

 LSYH (ة)  السيد  لفائدة  حصة 

SARL-AU بتاريخ 2) د نبر 2)2).
تفويت السيد (ة) لوران سحيون 
 32 أصل  من  ا تماعية  حصة   4

حصة لفائدة السيد (ة)  مال البوني 

بتاريخ 2) د نبر 2)2).
تفويت السيد (ة) لوران سحيون 
 32 أصل  من  ا تماعية  حصة   3

محمد ارك  (ة)  حصة لفائدة السيد 

بتاريخ 2) د نبر 2)2).

لوك  (ة)  يروم  السيد  تفويت 

من  ا تماعية  حصة   (3 سحيون 

(ة)  السيد  لفائدة  حصة   32 أصل 

د نبر   (2 بتاريخ   JLSH SARL-AU

.(2(2

لوك  (ة)  يروم  السيد  تفويت 

سحيون 7 حصة ا تماعية من أصل 

محمد  (ة)  حصة لفائدة السيد   32

ارك بتاريخ 2) د نبر 2)2).

سبستيان يان  (ة)  تفويت السيد 

4) حصة ا تماعية  فايس سحيون 

السيد  لفائدة  حصة   32 أصل  من 

(ة) SSH SARL-AU بتاريخ 2) د نبر 

.(2(2

سبستيان يان  (ة)  تفويت السيد 

ا تماعية  حصة   6 سحيون  فايس 

من أصل 32 حصة لفائدة السيد (ة) 

 مال البوني بتاريخ 2) د نبر 2)2).

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم 63))82.

(87I

VISION CONSEILS FIDUCIAIRE SARL AU

TRANSPORT ASNI SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر اال تماعي للشركة

 VISION CONSEILS FIDUCIAIRE
SARL AU

 N°69 VILLA MAHASSINE APPT
 N°2 MASSIRA I C MARRAKECH

 ، 40000، MARRAKECH
MAROC

 TRANSPORT ASNI SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي مكت8 

رقم 6) الطابق األر�سي طريق أمزميز 
مراكش - 223)4 مراكش املغرب.
تحويل املقر اال تماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.63692

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 23 فبراير ))2) تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 
»مكت8 رقم 6) الطابق األر�سي طريق 
مراكش   4(223  - مراكش  أمزميز 
املغرب« إلى »مجمع تجاري الشريفية 
مقاطعة املنارة   (6 مكت8 رقم   ( ب 

مراكش - 42222 مراكش املغرب«
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   22 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

))2) تحت رقم 7)8)23.
(88I

PRESCOF

 TRAVAUX DIVERS
SOLUTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

PRESCOF
 Rue El Yarmouk Bureau 1 N°6 ،

14000، Kénitra Maroc
 TRAVAUX DIVERS SOLUTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 25 زنقة 
سبو مركز أعمال ال شوب مكت8 ) 
الطابق 5 - 24222 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

64(55

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(2 أكتوبر   (6

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TRAVAUX DIVERS SOLUTION

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
زنقة   25  : عنوان املقر اال تماعي 

 ( سبو مركز أعمال ال شوب مكت8 

الطابق 5 - 24222 القنيطرة املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد مهدي بنعمور : 522 حصة 

بقيمة 222 درهم للحصة .

السيد الفهيم ادريس : 522 حصة 

بقيمة 222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  بنعمور  مهدي  السيد 

4) 222 اقامة بيل فيدار زنقة  عفر 

الرباط   22222 أكدال  الصديق 

املغرب.

عنوانه(ا)  ادريس  الفهيم  السيد 

 (4 رقم  امللكي  الجيش  شارع   29

24222 القنيطرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  بنعمور  مهدي  السيد 

4) 222 اقامة بيل فيدار زنقة  عفر 

الرباط   22222 أكدال  الصديق 

املغرب

عنوانه(ا)  ادريس  الفهيم  السيد 

 (4 رقم  امللكي  الجيش  شارع   29

24222 القنيطرة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 24 فبراير 

))2) تحت رقم 92387.

(89I

BRIBER MUSTAPHA

FRANCE EXPO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 STE ”FRANCE EXPO” SARL A.U
شركــة ذات مسؤوليـــة املـحـــدودة 

للشريك الوحيد 
رأسمالـــها : 222.222.22 درهم 

تأسيس
في  مؤرخ  عـرفــي  عقــد  بمقت�سى 
سليمان،  بسيدي   14/01/2022
ذات  شركة  قوانين  تأسيس  تم 
املسؤولية املحدودة للشريك الوحيد 

على الشكل التالي .
 STE ”FRANCE  .: التسمية 

 EXPO” SARL A.U
و  االستيراد   : الشركة  غرض 

التصدير.
عمارة   : للشركة  الرئي�سي  املقر   
رقم 248 شقة رقم ) الطابق 2 شارع 

محمد الخامس
 سيدي قاسم 

تبتدئ  سنة   99  : الـشركـــة  مــــدة 
من تاريخ تسجيلها بالسجل التجاري 
الفسخ  او  التمديد  حاالت  ماعدا 

للحصة الواحدة.
لقد حدد   : اال تماعي  الرأسمال 
 100.000،00 في  الشركة  رأسمال 
درهم ينقسم الى ألف (2222) حصة 
درهم للحصة الواحدة   222 ،بقيمة 

فيما يلي :
كوثر  السالمي   : السيدة 

................2222حصة 
 : السيدة  تعيين  تم   : التسيـيـــــر 
السالمي كوثر كمسيرة للشركة ملدة 

غير محددة .
 222.222.22  : الشـركـــة  رأسمال 
حصة من   2222 إلى  درهم مقسمة 

سوم 222 درهم للواحد.
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من  تبتدئ   : الحســـابـيــة  الســنة 
فاتح يناير إلى 32غاية د نبر.

الوضع  إن   : القـــانــونـي  اإليــــداع 
القانوني قد تم باملحكمة االبتدائية 
بتاريخ27/01/2022  قاسم  بسيدي 

تحت رقم )4
(92I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

 LES DOMAINES
OUMADLESSE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع موريتانيا صندوق البريد 

629) - 42222 مراكش املغرب
 LES DOMAINES OUMADLESSE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 57 شارع 
موريتانيا صندوق البريد 629) - 

42222 مراكش املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.77(27

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
تمت   (2(2 شتنبر   23 في  املؤرخ 

املصادقة على :
 AZRAR HOLDING« تفويت 
حصة   (SARL AU)« 3.000
حصة   (2.222 ا تماعية من أصل 
(ة) امل حنيش بتاريخ  لفائدة السيد 

23 شتنبر 2)2).
 AZRAR HOLDING« تفويت 
حصة   (SARL AU)« 3.000
حصة   (2.222 ا تماعية من أصل 
حنيش  رضوان  (ة)  السيد  لفائدة 

بتاريخ 23 شتنبر 2)2).
 AZRAR HOLDING« تفويت 
حصة   (SARL AU)« 3.000
حصة   (2.222 ا تماعية من أصل 
 PREMIUM HOLDING« لفائدة 

SARL))« بتاريخ 23 شتنبر 2)2)
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   22 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

))2) تحت رقم 847)23.
(92I

موثقة

برستيج نايلز
عقد تسيير حر ألصل تجاري (األشخاص 

الطبيعيون)

عقد تسيير حر ألصل تجاري

برستيج نايلز 

بمقت�سى عقد موثق مؤرخ في 32 

نفسية  أعطى السيد(ة)   (2(( يناير 

للبطاقة الوطنية  (ة)  برادي الحامل 
بالسجل  املسجل   M92(92 رقم 

التجاري 29252 باملحكمة االبتدائية 

باملحمدية حق التسيير الحر لألصل 

التجاري الكائن ب شارع عبد املومن 

سنترال بارك ج اش 2 23 متجر 2) 

- 8822) املحمدية املغرب للسيد(ة) 

للبطاقة  (ة)  الحامل  ياسمين  فرحي 

الوطنية رقم BK5(9248 ملدة 3 سنة 

تبتدئ من 22 فبراير ))2) و تنتهي في 
مبلغ شهري  مقابل   (2(5 يناير   32

5.222) درهم.

(9(I

ايت ربيع

 NEW TECHNOLOGY OF

BUILDING SLABS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ايت ربيع

 LOT ALKHALIL 1 NR 99

 MHAMID MARRAKECH ،

42262، مراكش املغرب

 NEW TECHNOLOGY OF

BUILDING SLABS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي الشقة رقم 

46 الطايق 3 عمارة دراركة الكأينة 

بمراكش املنارة  يليز شارع يعقوب 

املنصور - 42222 مراكش املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2225(7

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   (2(( يناير   22 في  املؤرخ 

املصادقة على :

أنس  محمد  (ة)  السيد  تفويت 
ظافر 672 حصة ا تماعية من أصل 
672 حصة لفائدة السيد (ة) صادق 

بن عال بتاريخ 22 يناير ))2).
ياسين  ودات  (ة)  تفويت السيد 
332 حصة ا تماعية من أصل 332 
صادق بن  (ة)  حصة لفائدة السيد 

عال بتاريخ 22 يناير ))2).
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
فبراير   24 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

))2) تحت رقم 855)23.
(93I

fiduciaire elbakkouri sarl au

GREEN BENSLIMANE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
fiduciaire elbakkouri sarl au
زنقة 74 رقم )2 فلوريدا العليا 
سيدي معروف ، 2292)، الدار 

البيضاء املغرب
 GREEN BENSLIMANE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 4 ٬ 
زنقة أبوظبي ، الطابق األول ، مكت8 
رقم 3 ، حي الوازيس - 2422) الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

53((99
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(( فبراير   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GREEN BENSLIMANE SARL
غرض الشركة بإيجاز : االستغالل 

الزراعي 
الشراء   ، التشغيل   ٬ االستيراد  ـــ 
الجملة،  وشبه  بالجملة  والبيع 
عام  بشكل  والتسويق  التجزئة 
الغذائية  واملواد  املنتجات  لجميع 
املتعلقة  غيرها  أو  واملستلزمات 

بالقطاع الزراعي.

ـــ مشاركة الشركة بأي وسيلة وبأي 
شكل من األشكال في  ميع الشركات 
غرض  لها  والتي   ، إنشاؤها  تم  التي 

مماثل أو مرتبط ....
 ٬  4 رقم   : عنوان املقر اال تماعي 
زنقة أبوظبي ، الطابق األول ، مكت8 
2422) الدار  3 ، حي الوازيس -  رقم 

البيضاء املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
بقيمة   22  : السيد بلقاسم عمرو 

222 درهم.
 LDW HOLDING SARL الشركة

990 : بقيمة 222 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  عمرو  بلقاسم  السيد 
 (2292 الليمون  تجزئة   (55 فيال 

الدار البيضاء املغرب.
 LDW HOLDING SARL الشركة
 ، أبوظبي  زنقة   ٬  4 رقم  عنوانه(ا) 
حي   ،  3 مكت8 رقم   ، الطابق األول 
البيضاء  الدار   (2422 الوازيس 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  عمرو  بلقاسم  السيد 
 (2292 الليمون  تجزئة   (55 فيال 

الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم 542)82.

(94I

CAUDIGEF FIDUCIAIRE

SARAH AMIRA SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CAUDIGEF FIDUCIAIRE
 AVENUE DES FARS APPT 9(2

 N°1 CYM RABAT ، 10000،
RABAT MAROC
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SARAH AMIRA SARL AU شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإل تماعي رقم ) زنقة 
عنابية قطاع 22 حي رياض - 22222 

الرباط املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.69727

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
2)2) تقرر حل  7) د نبر  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 SARAH AMIRA الوحيد  الشريك 
 22.222 رأسمالها  مبلغ   SARL AU
درهم وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 
حي رياض   22 زنقة عنابية قطاع   (
 : الرباط املغرب نتيجة ل   22222  -

التصفية الحبية املسبقة .
و حدد مقر التصفية ب رقم 258، 
شارع املقاومة، الشقة رقم 22 إقامة 

بدر - 22222 الرباط املغرب. 
و عين:

و  بامون  محمد  السيد(ة) 
258، شارع املقاومة،  رقم  عنوانه(ا) 
 22222 بدر  إقامة   22 رقم  الشقة 
الرباط املغرب كمصفي (ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
-تم   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 
التجارية  باملحكمة  القانوني  اإليداع 
بالرباط بتاريخ 29 فبراير ))2) تحت 

رقم 228))2.

(95I

fiduciaire elbakkouri sarl au

MOBITRACK SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

fiduciaire elbakkouri sarl au
زنقة 74 رقم )2 فلوريدا العليا 
سيدي معروف ، 2292)، الدار 

البيضاء املغرب
MOBITRACK SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 
2 زنقة ديبلياد الطابق الرابع 

حي املستشفيات - 2523) الدار 
البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.3((323

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   (2(2 د نبر   32 في  املؤرخ 

املصادقة على :
أمين  محمد  (ة)  السيد  تفويت 
الهاشمي 2.222 حصة ا تماعية من 
أصل 2.222 حصة لفائدة السيد (ة) 

نبيل عمرو بتاريخ 32 د نبر 2)2).
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 24 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم 765)82.

(96I

fiduciaire elbakkouri sarl au

MOBITRACK SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير  ديد للشركة

fiduciaire elbakkouri sarl au
زنقة 74 رقم )2 فلوريدا العليا 
سيدي معروف ، 2292)، الدار 

البيضاء املغرب
MOBITRACK SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 
2 زنقة ديبلياد الطابق الرابع 

حي املستشفيات - 2523) الدار 
البيضاء املغرب.

تعيين مسير  ديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3((323
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
2)2) تم تعيين  32 د نبر  املؤرخ في 
مسير  ديد للشركة السيد(ة) عمرو 

نبيل كمسير آخر
تبعا إلقالة مسير

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم 765)82.

(97I

FIDUBAC SARL

 GLOBAL DEVELOPMENT &
BUILDING SERVICES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUBAC SARL
)26مكرر شارع يوسف ابن تاشفين 
 NADOR، الشقة رقم 22 الناضور

62000، nador maroc
 GLOBAL DEVELOPMENT &

BUILDING SERVICES شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي تجزئة 

السعادة كغاتفيا رقم 2348 الناظور 
- 222)6 الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(36(9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(( فبراير   24
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 GLOBAL DEVELOPMENT &

. BUILDING SERVICES
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
تجزئة   : اال تماعي  املقر  عنوان 
السعادة كغاتفيا رقم 2348 الناظور 

- 222)6 الناظور املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 2222  : السيد نور الدين فرعون 

بقيمة 222 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

فرعون  الدين  نور  السيد 

بكر  ابو  زنقة   98 رقم  عنوانه(ا) 

زايو  الحسنية  تجزئة  الصديق 

222)6 الناظور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

فرعون  الدين  نور  السيد 

بكر  ابو  زنقة   98 رقم  عنوانه(ا) 

زايو  الحسنية  تجزئة  الصديق 

222)6 الناظور املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور بتاريخ 22 فبراير 

))2) تحت رقم 44).

(98I

elite compta

بيرل كونساي

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

elite compta

 av atlas apt 16 agdal rabat ، 24

10000، rabat maroc

بيرل كونساي شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي الرباط - 

اكدال، 2) شارع عقبة، شقة رقم 

7. - 22222 الرباط املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.75743

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   (2(( يناير   27 في  املؤرخ 

املصادقة على :

تفويت السيد (ة) محمد مختاري 

322 حصة ا تماعية من أصل 322 

حصة لفائدة السيد (ة) عائشة فريد 

بتاريخ 27 يناير ))2).

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

فبراير   24 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

))2) تحت رقم 287))2.

(99I
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إئتمانية فيدما2

 STE IMMOBILIERE LE 

COUSERAN-SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

إئتمانية فيدما2

262 شارع مر2 السلطان 

الداالبيضاء ، 2)22)، 

الدارالبيضاء املغرب

 STE IMMOBILIERE LE 

COUSERAN-SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

 rue : وعنوان مقرها اإل تماعي

 mansard Palmier 10 - 20000

الدار البيضاء املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.525767

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرر   (2(2 د نبر   32 في  املؤرخ 

 STE IMMOBILIERE LE حل 

ذات  شركة   COUSERAN-SARL

رأسمالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها  وعنوان  درهم   22.222

 rue mansard Palmier اإل تماعي 

املغرب  البيضاء  الدار   22 - (2222

نتيجة لخسارة رأ2 املال.

و عين:

و  مساعدي  محمد  السيد(ة) 

 rue mansard Palmier عنوانه(ا) 

املغرب  البيضاء  الدار   22 (2222

كمصفي (ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

املقر  وفي   (2(2 د نبر   32 بتاريخ 

البيضاء  الدار   (2222  - الرئي�سي 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم 982)82.

322I

fidumara

RABATCOM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

fidumara

 av almasira 1er etage 2282

 amal 5 rabat ، 10050، rabat

maroc

RABATCOM شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

 54RUE وعنوان مقرها اإل تماعي

 TANSIFT APPT1 AGDAL RABAT

10000 - الرباط املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

257693

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   (2

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.RABATCOM

أعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

متنوعة واتصاالت.

 54RUE  : عنوان املقر اال تماعي 

 TANSIFT APPT2 AGDAL RABAT

22222 - الرباط املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 22.222 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

52 حصة   : السيد خليل برحاوي 

بقيمة 222 درهم للحصة .

 52  : العدواني  عثمان  السيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  برحاوي  خليل  السيد 

 46252 الرياض  حي   7 بلوك   2((

اسفي املغرب.

السيد عثمان العدواني عنوانه(ا) 
م  ي  ح   595 رقم  الشبانات  تجزئة 

22222 الرباط املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  برحاوي  خليل  السيد 
 46252 الرياض  حي   7 بلوك   2((

اسفي املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   28 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

))2) تحت رقم ))8.
322I

fiduciairehakimi

طرانسبور ماروك 48
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

fiduciairehakimi
84.شارع محمد الخامس عمارة 
قي�سي رقم 6 ، 62222، و دة 

املغرب
طرانسبور ماروك 48 شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي : 7 شارع 
ابن سيناء 62222 و دة اامغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.34555
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل   (2(( يناير   2( املؤرخ في 
ذات  شركة   48 ماروك  طرانسبور 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 
 222.222 رأسمالها  مبلغ  الوحيد 
اإل تماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
و دة   62222 سيناء  ابن  شارع   7

اامغرب نتيجة الغالق الحدود.
و عين:

و  عبيدي  فيصل  السيد(ة) 
محمد  شارع  املسيرة  حي  عنوانه(ا) 
املغرب  و دة   62222  27 رقم   6

كمصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
شارع   7 وفي   (2(( يناير   2( بتاريخ 

ابن سيناء - 62222 و دة املغوب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   27 بتاريخ  بو دة  التجارية 

))2) تحت رقم 432.

32(I

SOFITA

ZAYCO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

SOFITA

 AVENUE EL OUROUBA N°31

 B.P 261 SAFI ، 46000، SAFI

MAROC

ZAYCO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي : 7 تجزئة 

امللكية ا.ب.2 - 46222 آسفي 

املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.4392

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرر   (2(2 د نبر   (( في  املؤرخ 

شركة ذات مسؤولية   ZAYCO حل 

محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ 

وعنوان  درهم   22.222 رأسمالها 

امللكية  تجزئة   7 اإل تماعي  مقرها 

املغرب  آسفي   46222  - ا.ب.2 

نتيجة لحل مسبق للشركة.

و عين:

و  عيوش  محمد  السيد(ة) 

أ.ب.2  امللكي  تجزئة  عنوانه(ا) 

(ة)  كمصفي  املغرب  آسفي   46222

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

تجزئة  وفي   (2(( يناير   (5 بتاريخ 

امللكي أ.ب.2 - 46222 آسفي املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   32 بتاريخ  بآسفي  االبتدائية 

))2) تحت رقم 242.

323I
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BUSINESS CENTER.COM

AGRICONOVA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BUSINESS CENTER.COM
شارع عبد املومن رقم 36) إقامة 

ف 8 الطابق الثاني رقم 6 ، 2392)، 
الدارالبيضاء املغرب

AGRICONOVA شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي شارع عبد 
املومن رقم 36) شارع باسكي اقامة 
ف8 الطابق الثاني رقم 6، - 2392) 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

53(437
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(( فبراير   25
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AGRICONOVA
الغرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 

من الشركة في املغرب وفي الخارج:
واستغالل  ميع  الزراعة   •
األرا�سي الزراعية وتنميتها أو خدمتها.

• إدارة وتشغيل املناطق الزراعية 
 ، الزراعية  األغذية   ، (الزراعة 
الصناعة الزراعية ، تسويق املنتجات 

الزراعية والنباتات).
والتعبئة  واملعالجة  اإلنتاج   •
والتحويل  والتعبئة  والتغليف 
واالستغالل  والتصدير  واالستيراد 
والتسويق في كل من السوق الداخلية 
والخار ية لجميع املنتجات واملعدات 

الزراعية.
للزيتون  الصناعي  االستغالل   •

(استخراج وإنتاج زيت الزيتون).
زراعة ومعالجة وتطوير وإنتاج   •
وتسويق  البستنة  منتجات   ميع 
زراعة  وكذلك  البستنة  منتجات 

وتربية  الحمضيات  وزراعة  األشجار 
الدوا ن والخضروات املبكرة.

• العمل الزراعي.
• البحث والتطوير الزراعي.

• التقنيات املطبقة في الزراعة.
والدعم  الخدمات  تقديم   •
مجال  في  واملستثمرين  للمزارعين 

الزراعة.
التجارة اإللكترونية ؛  •

• تربية وإنتاج املنتجات الحيوانية 
وتسمين الحيوانات.

• تا ر الحبوب والبذور والشتالت 
و ميع املنتجات املماثلة.

• مشاركة الشركة بأي وسيلة ، في 
تم إنشاؤها   ، أي شركات أو شركات 
تكون  قد  والتي   ، إنشاؤها  أو سيتم 
سيما  وال   ، الشركة  بهدف  مرتبطة 
شركات  ديدة  إنشاء  طريق  عن 
أو مساهمات أو عمليات اندماج أو 

تحالفات أو مشاريع مشتركة ؛
املتعلقة  التجارة  عمليات   •

بالزراعة.
• مشاركة الشركة بأي وسيلة ، في 
تم إنشاؤها   ، أي شركات أو شركات 
تكون  قد  والتي   ، إنشاؤها  أو سيتم 
سيما  وال   ، الشركة  بهدف  مرتبطة 
شركات  ديدة  إنشاء  طريق  عن 
أو مساهمات أو عمليات اندماج أو 

تحالفات أو مشاريع مشتركة ؛
• دراسة  ميع املشاريع واملشاركة 
في  ميع األمور التجارية والصناعية 
والعقارية  املالية  واألوراق  واملالية 
املتعلقة بشكل مباشر أو غير مباشر 
بهدف الشركة أو التي قد تسهل توسع 

الشركة وتطويرها.
املعامالت  ،  ميع  أعم  وبشكل 
وغير  واملنقولة  واملالية  التجارية 
املنقولة املتعلقة بشكل مباشر أو غير 
مباشر ، كلًيا أو  زئًيا ، بأحد األشياء 

املحددة أو بأي أشياء مماثلة..
عنوان املقر اال تماعي : شارع عبد 
36) شارع باسكي اقامة  املومن رقم 
 (2392  -  ،6 ف8 الطابق الثاني رقم 

الدار البيضاء املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 
درهم، مقسم كالتالي:

السيد عادل لر اب : 522 حصة 
بقيمة 222 درهم للحصة .

 522  : مستعيد  محمد  السيد 
حصة بقيمة 222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  لر اب  عادل  السيد 
بن  الفقيه   ((3 رقم  خالد  تجزئة 
صالح 2392) فقيه بن صالح املغرب.
السيد محمد مستعيد عنوانه(ا) 

شافيل 372)9 شافيل فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  لر اب  عادل  السيد 
بن  الفقيه   ((3 رقم  خالد  تجزئة 
صالح 2392) فقيه بن صالح املغرب
السيد محمد مستعيد عنوانه(ا) 

شافيل 372)9 شافيل فرنسا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم )69)82.
324I

CAUDIGEF FIDUCIAIRE

 SOCIETE IMMOBILIERE 
HANASAKANE SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

CAUDIGEF FIDUCIAIRE
 AVENUE DES FARS APPT 9(2

 N°1 CYM RABAT ، 10000،
RABAT MAROC

 SOCIETE IMMOBILIERE 
HANASAKANE SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة(في طور 
التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 6 
زنقة، أوالد بوزيري، مابيال - 22222 

الرباط املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.43337

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
2)2) تقرر حل  29 د نبر  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
 SOCIETE IMMOBILIERE
مبلغ   HANASAKANE SARL
وعنوان  درهم   (2.222 رأسمالها 
أوالد  زنقة،   6 مقرها اإل تماعي رقم 
الرباط   22222  - مابيال  بوزيري، 
الحبية  التصفية   : نتيجة ل  املغرب 

املسبقة .
 6 رقم  التصفية ب  مقر  و حدد 
 22222  - زنقة، أوالد بوزيري، مابيال 

الرباط املغرب. 
و عين:

و  ندير  الرزاق  عبد  السيد(ة) 
عنوانه(ا) قطاع )2 حي رياض ، بلوك 
املغرب  الرباط   22222  7 رقم   ،H

كمصفي (ة) للشركة.
ندير و عنوانه(ا)  نزهة  السيد(ة) 
عبدالوية  تجزئة  عاصف،   52 رقم 
(ة)  42292 مراكش املغرب كمصفي 

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
-تم   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 
التجارية  باملحكمة  القانوني  اإليداع 
بالرباط بتاريخ 28 فبراير ))2) تحت 

رقم 229))2.

325I

CAGEC

 GROUPE SCOLAIRE 
CLAPAREDE LES CRETES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

CAGEC
 RUE RAHAL BEN AMED 228

 CASABLANCA ، 20300،
CASABLANCA MAROC
 GROUPE SCOLAIRE 

CLAPAREDE LES CRETES شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي : تجزئة 
) حي لكريت أوالد حدو لكريمات - 

2572) الدارالبيضاء املغرب.
قفل التصفية
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رقم التقييد في السجل التجاري : 
.455723

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر   (2(2 د نبر   (3 في  املؤرخ 
 GROUPE SCOLAIRE حل 
شركة   CLAPAREDE LES CRETES
مبلغ  املحدودة  املسؤولية  ذات 
وعنوان  درهم   252.222 رأسمالها 
حي   ( تجزئة  اإل تماعي  مقرها 
لكريت أوالد حدو لكريمات - 2572) 
املغرب نتيجة السباب  الدارالبيضاء 

مالية و إدارية.
و عين:

و  زعواط  ابتسام  السيد(ة) 
شارع  الحديقة  تجزئة  عنوانه(ا) 
سدي   (3 رقم  فيال  محمد  مال 
املغرب  الدارالبيضاء   (2(52 مومن 

كمصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
تجزئة  وفي   (2(2 د نبر   (3 بتاريخ 
رقم 22 شارع الفوارات الحي املحمدي 

- 2252) الدارالبيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 2( بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم 822243.
326I

TRAINING SOLUTIONS SARL AU

A.T.P.R.D
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 TRAINING SOLUTIONS SARL
AU

رقم 2 بناية 46.47 تجزئة املركز, 
شارع محمد الخامس ورزازات ، 

45222، ورزازات املغرب
A.T.P.R.D شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي دوار 

واكليم تنغير - 45822 تنغير املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3662
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(( فبراير   27

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.A.T.P.R.D

غرض الشركة بإيجاز : - األشغال 

املختلفة والبناء

- البناء املعدني

- التصدير واالستيراد.

دوار   : اال تماعي  املقر  عنوان 

واكليم تنغير - 45822 تنغير املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسمال الشركة: 2.222.222 

درهم، مقسم كالتالي:

 3.342  : كمال  لعشيري  السيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .

السيد لعشيري نور الدين : 3.332 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .

 3.332  : حسن  وهرى  السيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  كمال  لعشيري  السيد 

43 طريق سادي كاغنو 59822 ليكان 

فرنسا.

الدين  نور  لعشيري  السيد 

رقم   23 امغوغة  تجزئة  عنوانه(ا) 

)26 92222 طنجة املغرب.

عنوانه(ا)  حسن  وهرى  السيد 

واكليم تنغير 45822 تنغير املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  كمال  لعشيري  السيد 

43 طريق سادي كاغنو 59822 ليكان 

فرنسا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   25 بتاريخ  بتنغير  االبتدائية 

))2) تحت رقم 292.

327I

 AAFIR AUDIT & CONSULTING MOROCCO

sigle A2CM sarl

SAPHIR CONSTRUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 AAFIR AUDIT & CONSULTING
MOROCCO sigle A2CM sarl

شارع فا2 ، ركن ابن طفيل ، إقامة 
دياموند، الطابق األول ، مكت8 رقم 

3 ، 92222، طنجة املغرب
SAPHIR CONSTRUCTION شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 
موالي اسماعيل إقامة موالي 

اسماعيل رقم )) الطابق 5 رقم 9 
طنجة - 92222 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2(4465
في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   (7
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SAPHIR CONSTRUCTION
غرض الشركة بإيجاز : إنجاز كافة 

األشغال اإلنشائية و غيرها.
شارع   : اال تماعي  املقر  عنوان 
موالي  إقامة  اسماعيل  موالي 
 9 رقم   5 الطابق   (( اسماعيل رقم 

طنجة - 92222 طنجة املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 22.222 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 WAVE HOLDING : 45 الشركة

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
السيد العوداتي  واد : 45 حصة 

بقيمة 222 درهم للحصة .
 22  : أعافر  الدين  نور  السيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

 WAVE HOLDING الشركة 
اسماعيل  موالي  شارع  عنوانه(ا) 
 (( رقم  اسماعيل  موالي  إقامة 
طنجة   92222  9 رقم   5 الطابق 

املغرب.
العوداتي  واد عنوانه(ا)  السيد 
 32 النعمة رقم  زنقة  القاهرة  شارع 

93222 تطوان املغرب.
السيد نور الدين أعافر عنوانه(ا) 
شارع عبد الرحيم بوعبيد ط 2 شقة 

4 93222 تطوان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  أعافر  محمد  السيد 
طريق سبتة كلم 4 فيال اعافر املالليين 

93222 تطوان املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   22 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

))2) تحت رقم 52872).
328I

STE FIDMEK

 LA MAISON DE
L›ASSURANCE

شركة التوصية باألسهم 
إنشاء فرع تابع للشركة

STE FIDMEK
Diour Assalam Av.Nasr Res.

 Safae et Hajar n°23 Appt14 ،
50050، Meknes Maroc

 LA MAISON DE L›ASSURANCE
شركة التوصية باألسهم 

وعنوان مقرها اإل تماعي مكت8 
رقم 5 و 6 الطابق الثاني عمارة 39 

زاوية شارع اطلس و زنقة  بل تازكة 
اكدال الرباط - 22222 الرباط 

اململكة املغربية.
إنشاء فرع تابع للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.255529

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 32 غشت 2)2) تقرر إنشاء 
 HB فرع تابع للشركة تحت التسمية 
و الكائن بالعنوان مكت8 رقم   CALL
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39 زاوية  6 الطابق الثاني عمارة  5 و 

شارع اطلس و زنقة  بل تازكة اكدال 

اململكة  الرباط   22222  - الرباط 

املغربية و املسير من طرف السيد(ة) 

بنعودة حميد

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أكتوبر   (7 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2)2) تحت رقم 228575.

329I

FIDUCIAIRE GOUMRI

JNANE EL JANOUBE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

FIDUCIAIRE GOUMRI

37 زنقة الوحدة ، 2232)، 

الدارالبيضاء املغرب

JNANE EL JANOUBE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي : 249 

تجزئة االصيل - - املحمدية املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.2(222

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   (2(( يناير   (4 املؤرخ في 

شركة ذات   JNANE EL JANOUBE

رأسمالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها  وعنوان  درهم   222.222

 -  - االصيل  تجزئة   249 اإل تماعي 

املحمدية املغرب نتيجة لعدم مزاولة 

اي نشاط منذ تاسيسها.

و عين:

الزين  بن  عبدالرزاق  السيد(ة) 

االصيل  تجزئة   249 عنوانه(ا)  و 

(ة)  كمصفي  املغرب  املحمدية   -

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

بتاريخ 4) يناير ))2) وفي 249 تجزئة 

االصيل - - املحمدية املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية باملحمدية بتاريخ 22 فبراير 

))2) تحت رقم 98).

322I

CARREFOUR DES MANAGERS

 CONSTRUCTION BEN
HORI

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

رفع رأسمال الشركة

CARREFOUR DES MANAGERS
 RUE 1 ETAGE 2 BUREAU 45

 3 TARIK EL AKHAIR SIDI
 BERNOUSSI CASABLANCA ،
20600، CASABLANCA MAROC
 CONSTRUCTION BEN HORI

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي )2 مكرر 
شارع 4 حي طارق سيدي البرنو�سي - 

2582) الدارالبيضاء املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(33557

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم   (2(( يناير   22 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
»522.222 درهم« أي من »222.222 
عن  درهم«   622.222« إلى  درهم« 
أو  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

عينية
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم )82322.

322I

EXCEL COMPTA SARL AU

 PAC GROUPE
CONSORTIUM SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر اال تماعي للشركة

EXCEL COMPTA SARL AU
اقامة وردة ب الشقة 9 زنقة 

االمام علي الحي الشتوي ، 42222، 
مراكش املغرب

 PAC GROUPE CONSORTIUM
SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي الشقة 
رقم 9 اقامة وردة ب زنقة االمام 

علي الحي الشتوي - 42222 مراكش 

املغرب.

تحويل املقر اال تماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.227923

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم تحويل   (2(( يناير   (7 املؤرخ في 

من  للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 

اقامة وردة ب زنقة   9 »الشقة رقم 

 42222  - الشتوي  الحي  علي  االمام 

 26 »الشقة  إلى  املغرب«  مراكش 

مراكش  ابواب  عملية  أ   33 عمارة 

 ( املسيرة  الضحى   22 املجموعة 

42222 مراكش املغرب«

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   25 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

))2) تحت رقم 925)23.

32(I

comptoir expertise du maroc

 SOS REPAR IMPACT BRISE

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

comptoir expertise du maroc

 n°36 CITE EL HANAA

 BOUZNIKA ، 13100،

BOUZNIKA MAROC

 SOS REPAR IMPACT BRISE

SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة(في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 

66)2 حي الرياض بوزنيقة - 23222 

بوزنيقة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3877

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

2)2) تقرر حل  )) د نبر  املؤرخ في 

 SOS شركة ذات املسؤولية املحدودة

REPAR IMPACT BRISE SARL مبلغ

 رأسمالها 22.222 درهم وعنوان مقرها 
الرياض  حي   2(66 رقم  اإل تماعي 
املغرب  بوزنيقة   23222  - بوزنيقة 
. املالية  في املوارد  نفص   : نتيجة ل 
رقم  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
66)2 حي الرياض بوزنيقة - 23222 

بوزنيقة املغرب. 
و عين:

و  مجتهد  سميرة  السيد(ة) 
الرياض  حي   2(66 رقم  عنوانه(ا) 
املغرب  بوزنيقة   23222 بوزنيقة 

كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
-تم   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 
اإليداع القانوني باملحكمة االبتدائية 
 (2(( يناير   27 ببن سليمان بتاريخ 

تحت رقم 9).
323I

CARREFOUR DES MANAGERS

 CONSTRUCTION BEN
HORI

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر اال تماعي للشركة

CARREFOUR DES MANAGERS
 RUE 1 ETAGE 2 BUREAU 45

 3 TARIK EL AKHAIR SIDI
 BERNOUSSI CASABLANCA ،
20600، CASABLANCA MAROC
 CONSTRUCTION BEN HORI

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي )2 مكرر 
شارع 4 حي طارق سيدي البرنو�سي - 

2622) الدارالبيضاء املغرب.
تحويل املقر اال تماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(33557

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم تحويل   (2(( يناير   22 املؤرخ في 
من  للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 
4 حي طارق سيدي  »)2 مكرر شارع 
الدارالبيضاء   (2622  - البرنو�سي 
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 9CI FAL EL HANA« إلى  املغرب« 
 ESC 9 ETG RD APPT ( AIN SEBAA

2582) - الدارالبيضاء املغرب«
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم )82322.
324I

TRAINING SOLUTIONS SARL AU

NACIRI BATIMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 TRAINING SOLUTIONS SARL
AU

رقم 2 بناية 46.47 تجزئة املركز, 
شارع محمد الخامس ورزازات ، 

45222، ورزازات املغرب
NACIRI BATIMENT شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 

566 حي الوحدة ورزازات - 45222 
ورزازات املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
22862

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   24
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.NACIRI BATIMENT
البناء   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

واألشغال املختلفة
- نقل البضائع لألخرين

- التجارة.
رقم   : اال تماعي  املقر  عنوان 
 45222  - حي الوحدة ورزازات   566

ورزازات املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 522.222 مبلغ رأسمال الشركة: 
درهم، مقسم كالتالي:

 5.222  : يوسف  ناصري  السيد 
حصة بقيمة 222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد ناصري يوسف عنوانه(ا) 
مركز امسمرير )4545 تنغير املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

السيد ناصري يوسف عنوانه(ا) 
مركز امسمرير )4545 تنغير املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
27 فبراير  االبتدائية بورزازات بتاريخ 

))2) تحت رقم 65.
325I

LES MUSES DE CASABLANCA

 LES MUSES DE
CASABLANCA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

DAWAFISC CONSEIL
 ANG BD QODS ET AV 2 MARS
 RESIDENCE MEJD,IMMEUBLE

 G, APPT 5, AIN CHOCK A. ،
20280، CASABLANC MAROC
 LES MUSES DE CASABLANCA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 2)، زنقة 
الريا�سي. محل رقم 4. طابق أر�سي. 

الدار البيضاء. - 2372) الدار 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
532799

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(2 د نبر   26
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 LES  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MUSES DE CASABLANCA
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
 Importation et vente de
 vêtements;articles et accessoires
املالبس.  بيع  و  استيراد   .de mode

أ زاء وأدوات املوضة. .
 ،(2  : اال تماعي  املقر  عنوان 
طابق   .4 رقم  محل  الريا�سي.  زنقة 
أر�سي. الدار البيضاء. - 2372) الدار 

البيضاء املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 22.222 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  حريز  هيفاء  السيدة 
ح  ح  سييل  العروي  زنقة  بل   26
البيضاء  الدار   (2(23 البيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  حريز  هيفاء  السيدة 
ح  ح  سييل  العروي  زنقة  بل   26
البيضاء  الدار   (2(23 البيضاء 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم 242)82.

326I

boss management accounting

CANTERA B WHITE STONE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

boss management accounting
 5AV SALAH EDDINE EL AYOUBI

 1ER ETAGE N°4 TETOUAN
 MAROC ، 93000، tetouan

maroc

 CANTERA B WHITE STONE
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 242 

املنطقة الصناعية تطوان - 93222 
تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
32925

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   29
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CANTERA B WHITE STONE
مقالع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الحجارة.
 242  : اال تماعي  املقر  عنوان 
 93222  - املنطقة الصناعية تطوان 

تطوان املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 852  : بركة  الهادي  عبد  السيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
حصة   252  : السيدة نبيلة بركة 

بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبد الهادي بركة عنوانه(ا) 
زهور  فيال   (29 رقم  اعمار  سيدي 
طنجة   92222 املقراع طنجة   امع 

املغرب.
عنوانه(ا)  بركة  نبيلة  السيدة 
 (29 رقم  زهور  فيال  عمار  سيدي 
الجبل طنجة 92222 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  بركة  نبيلة  السيدة 
 (29 رقم  زهور  فيال  عمار  سيدي 

الجبل طنجة 92222 طنجة املغرب
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   24 االبتدائية بتطوان بتاريخ 

))2) تحت رقم 388.
327I

LH ADVISORS

QUIET CORNER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LH ADVISORS
75 شارع انفا، زاوية زنقة كلو دو 
 B108 - بروفونس طابق 9 شقة
20370 ، 20370، الدار البيضاء 

املغرب
QUIET CORNER شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 222 
تجزئة السكن االنيق شارع الشاون 
عين الشق - 2472) الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5(97(5

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   23
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 QUIET : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.CORNER
مقهى   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مطعم.
 222  : اال تماعي  املقر  عنوان 
تجزئة السكن االنيق شارع الشاون 
الدار البيضاء   (2472  - عين الشق 

املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 2.222  : الدين رشيد  السيد لواء 
حصة بقيمة 222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد لواء الدين رشيد عنوانه(ا) 
طابق   272 رقم  مبروكة  تجزئة 
الدار   (2(82 معروف  سيدي   (

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد لواء الدين رشيد عنوانه(ا) 
طابق   272 رقم  مبروكة  تجزئة 
الدار   (2(82 معروف  سيدي   (

البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (5 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يناير ))2) تحت رقم 3242.

328I

ISDM CONSULTING

SERES FOODS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ISDM CONSULTING
 IMM EL HAIRACH NR 351

 AVENUE MED 6 APP 05 2EME
 ،ETAGE LAAYOUNE ، 70000

العيون املغرب
SERES FOODS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي )2 شارع 
عبد الرحمان بن ابي بكر تجزئة 

الراحة رقم ص.ب )323 العيون - 
72222 العيون املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
42(93

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(( فبراير   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 SERES : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

. FOODS
و  انتاج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

توزيع الدوا ن و اللحوم الحمراء .
)2 شارع  عنوان املقر اال تماعي : 
تجزئة  بكر  ابي  بن  الرحمان  عبد 
 - العيون   323( الراحة رقم ص.ب 

72222 العيون املغرب .
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسمال الشركة: 222.222.) 

درهم، مقسم كالتالي:
 : الكنتاوي  الدين  صالح  السيد 
درهم   222 بقيمة  حصة   (2.222

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الكنتاوي  الدين  صالح  السيد 
الشافعي  االمام  زنقة  عنوانه(ا) 
 72222 حي القسم العيون   33 رقم 

العيون املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الكنتاوي  الدين  صالح  السيد 
الشافعي  االمام  زنقة  عنوانه(ا) 
 72222 حي القسم العيون   33 رقم 

العيون املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   24 االبتدائية بالعيون بتاريخ 

))2) تحت رقم 386/2022.
329I

ISDM CONSULTING

STE SERVPRO SAHARA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ISDM CONSULTING
 IMM EL HAIRACH NR 351

 AVENUE MED 6 APP 05 2EME
 ،ETAGE LAAYOUNE ، 70000

العيون املغرب

STE SERVPRO SAHARA شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي الحي 

االداري طرفاية - 72252 طرفاية 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
42(95

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(( فبراير   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. SERVPRO SAHARA
و  البناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اعمال اخرى .
الحي   : اال تماعي  املقر  عنوان 
طرفاية   72252  - طرفاية  االداري 

املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 2.222  : املوساوي  علي  السيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  املوساوي  علي  السيد 
 32 الرقم  الخضراء  املسيرة  تجزئة 

السمارة 222)7 السمارة املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  املوساوي  علي  السيد 
 32 الرقم  الخضراء  املسيرة  تجزئة 

السمارة 222)7 السمارة املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   24 االبتدائية بالعيون بتاريخ 

))2) تحت رقم 387/2022.
3(2I
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ISDM CONSULTING

 STE TRAVAUX VERT«
 BATIMENT ET TRAVAUX

PUBLIC »TVBTP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

ISDM CONSULTING
 IMM EL HAIRACH NR 351

 AVENUE MED 6 APP 05 2EME
 ،ETAGE LAAYOUNE ، 70000

العيون املغرب
 STE TRAVAUX VERT«

 BATIMENT ET TRAVAUX
PUBLIC »TVBTP شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 63) 
بلوك D تجزئة الوحدة العيون - 

72222 العيون املغرب .
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(2792

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت   (2(( فبراير   24 في  املؤرخ 

املصادقة على :
محمد  نسيم  (ة)  السيد  تفويت 
الذهبي 22.222 حصة ا تماعية من 
حصة لفائدة السيد   22.222 أصل 
فبراير   24 بتاريخ  انفلو2  نزهة  (ة) 

.(2((
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
فبراير   25 االبتدائية بالعيون بتاريخ 

))2) تحت رقم 401/2022.
3(2I

global compta et conseils

IBRAHIMI MARBLE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

global compta et conseils
22,شارع ابن تومرت الطابق الثاني ، 

92222، طنجة املغرب
IBRAHIMI MARBLE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 22,شارع 
ابن تومرت الطابق الثاني - 92222 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2(4585

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(( فبراير   29
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.IBRAHIMI MARBLE
مقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

أعمال رخام
البيع بالجملة والتجزئة لجميع   -

األصناف.
- أعمال مختلفة

- تسويق املعدات بكافة أنواعها
- األشغال العامة أو الخاصة

أعمال البناء  -
- االنعاش العقاري بكافة أشكاله 
وبيع  ميع  حيازة  خاصة  وبصفة 

أنواع األرا�سي بالبناء أو بدونه.
22,شارع   : عنوان املقر اال تماعي 
 92222  - ابن تومرت الطابق الثاني 

طنجة املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
ابراهيمي  السميع  عبد  السيد 
درهم   222 بقيمة  حصة   2.222  :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
ابراهيمي  السميع  عبد  السيد 
حجر  اشراقة  ماعة  عنوانه(ا) 

النحل 92222 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

ابراهيمي  السميع  عبد  السيد 
حجر  اشراقة  ماعة  عنوانه(ا) 

النحل 92222 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   25 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

))2) تحت رقم 2482.

3((I

HASNAOUIA CONTROLE

 SOCIETE GROUP OLAD
ZZRAA SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

HASNAOUIA CONTROLE
 HAY ESSALAM BLOC 07 RES.
 ANNAKHIL APPT 05 ، 14200،

SIDI SLIMANE MAROC
 SOCIETE GROUP OLAD ZZRAA

SARL AU شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي حي مر ان 
رقم 249 سيدي سليمان - 22)24 

سيدي سليمان املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3(29
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(2 شتنبر   25
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 SOCIETE GROUP OLAD ZZRAA

.SARL AU
بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
االشغال   + تجارة   + العجالت 

املختلف .
حي   : اال تماعي  املقر  عنوان 
 - سيدي سليمان   249 رقم  مر ان 

22)24 سيدي سليمان املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد امين الزرهي : 2.222 حصة 

بقيمة 222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد امين الزرهي عنوانه(ا) حي 

سليمان  سيدي   249 رقم  مر ان 

22)24 سيدي سليمان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد امين الزرهي عنوانه(ا) حي 

سليمان  سيدي   249 رقم  مر ان 

22)24 سيدي سليمان املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بسيدي سليمان بتاريخ 27 

شتنبر 2)2) تحت رقم 92).

3(3I

JAD BUSINESS & WORKSHOP

ATLAS MAJIQUE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

JAD BUSINESS & WORKSHOP

 RES AL HOUDA RUE

 MOHAMED BALFREJ GH

 2 IMM 90 ETG 3 APT 15

 SIDI MOUMEN ، 20000،

CASABLANCA MAROC

ATLAS MAJIQUE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي 38 محج 

ادريس الحريزي رقم )3 - 2222) 

الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.482699

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

2)2) تقرر حل  29 شتنبر  املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

 ATLAS MAJIQUE الشريك الوحيد 

درهم   222.222 رأسمالها  مبلغ 
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محج   38 اإل تماعي  مقرها  وعنوان 

 (2222  -  3( رقم  الحريزي  ادريس 
الدار البيضاء املغرب نتيجة ل : -ازمة 

القطاع 
-كوفيد 29.

38 محج  و حدد مقر التصفية ب 
 (2222  -  3( رقم  الحريزي  ادريس 

الدار البيضاء املغرب. 
و عين:

و  املراغي  احمد  السيد(ة) 
عنوانه(ا) الدار البيضاء 2222) الدار 
البيضاء املغرب كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
-تم   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 
التجارية  باملحكمة  القانوني  اإليداع 
بالدار البيضاء بتاريخ 8) نونبر 2)2) 

تحت رقم 822523.

3(4I

AMIATIS CONSEIL

DISTRIPACK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

AMIATIS CONSEIL
اقامة الحديقة ٬الطابق الثالث٬ 
مكت8 53 ٬طريق الرباط ٬عين 
السبع ، 2222)، الدار البيضاء 

املغرب
DISTRIPACK شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اال تماعي تجزئة 

اللوبيوتس، سيدي مومن، رقم 6 - 
2422) الدار البيضاء املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.22(923
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   (2(2 د نبر   27 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
وتجارة  وتوزيع  وبيع  شراء   •
الطبية  األ هزة  وتصدير  واستيراد 

وشبه الطبية بكافة أنواعها.

وتجارة  وتوزيع  وبيع  شراء   •
الغذائية  املواد  وتصدير  واستيراد 
واملنتجات الغذائية الزراعية بجميع 

أنواعها.
• النقل البري ألي بضاعة أو منتج 

من أي نوع. .
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 (8 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

د نبر 2)2) تحت رقم 42)826.
3(5I

AMIATIS CONSEIL

 SOCIETE INDUSTRIELLE
 DE PRODUCTION DES

CAHIERS
إعالن متعدد القرارات

AMIATIS CONSEIL
الثالث٬  ٬الطابق  الحديقة  اقامة 
مكت8 53 ٬طريق الرباط ٬عين السبع 

، 2222)، الدار البيضاء املغرب
 SOCIETE INDUSTRIELLE DE
 PRODUCTION DES CAHIERS

»شركة ذات املسؤولية املحدودة«
 68 اال تماعي:  مقرها  وعنوان 
شارع موالي إسماعيل ، الطابق األول 
، الصخور السوداء - - الدار البيضاء 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.497247

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
2)2)تم اتخاذ  شتنبر   22 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
تحريرثالثة أرباع املتبقية من الزيادة 
في الرأسمال أي مبلغ 3.675.000,00 

درهم.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

املساهمة
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

رأسمال الشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (8 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

د نبر 2)2) تحت رقم 59)826.
3(6I

AMIATIS CONSEIL

DIVANYA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

AMIATIS CONSEIL
اقامة الحديقة ٬الطابق الثالث٬ 
مكت8 53 ٬طريق الرباط ٬عين 
السبع ، 2222)، الدار البيضاء 

املغرب
DIVANYA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 29 زنقة 
محمد عبد حي النخيل - 2222) 

الدارالبيضاء املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2834(9

العام  الجمع  بمقت�سى 
د نبر   (2 في  املؤرخ  اإلستثنائي 
الشركة  رأسمال  رفع  تم   (2(2
درهم«   800.000,00« قدره  بمبلغ 
إلى  درهم«   5.000.000,00« من  أي 
طريق  عن  درهم«   5.800.000,00«
إدماج احتياطي أو أرباح أو عالوات   :

إصدار في رأ2 املال
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يناير ))2) تحت رقم 8)8275.
3(7I

NEW COMPTA SOLUTIONS SARL AU

OZA ELEC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 NEW COMPTA SOLUTIONS
SARL AU

 73ROUTE DE TETOUAN
 LOTISSEMENT ESSALAM

 LOT 53 ETG 4 N ° 8 ، 90000،
TANGER MAROC

OZA ELEC شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 73 طريق 
تطوان تجزئة السالم 53 الطابق 

الرابع رقم 8 بطنجة - 92222 طنجة 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2(2(32

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(2 أكتوبر   25

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 OZA  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.ELEC

معدات   : بإيجاز  الشركة  غرض 

صناعية.

عنوان املقر اال تماعي : 73 طريق 

الطابق   53 السالم  تجزئة  تطوان 

الرابع رقم 8 بطنجة - 92222 طنجة 

املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .

 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد عبد العزيز ايت عبد العالي 

درهم   2.222 بقيمة  حصة   222  :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عبد العزيز ايت عبد العالي 

 27 مجموعة   2 العرفان  عنوانه(ا) 
 92222 2(2( 2 رقم  285 ط  عمارة 

طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عبد العزيز ايت عبد العالي 

 27 مجموعة   2 العرفان  عنوانه(ا) 
 92222 2(2( 2 رقم  285 ط  عمارة 

طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أكتوبر   (7 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2)2) تحت رقم 47324).

3(8I
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FOUZMEDIA

ROMIRED
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
ROMIRED شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي الرقم 2) 
بئر الجديد بطانة - --- سال املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

34495
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(2 شتنبر   (2
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ROMIRED
: مقاول في  غرض الشركة بإيجاز 

النقل بسائق.
عنوان املقر اال تماعي : الرقم 2) 

بئر الجديد بطانة - --- سال املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  بنبو  مصطفى  السيد 
حي فرح القرية   82 زنقة تنغير الرقم 

2222) سال املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  بنبو  مصطفى  السيد 
حي فرح القرية   82 زنقة تنغير الرقم 

2222) سال املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   (2 بتاريخ  بسال  االبتدائية 

2)2) تحت رقم -.
3(9I

FOUZMEDIA

MAMWEB SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
MAMWEB SARL شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 59 شارع 
موالي عبدالعزيز إقامة موالي 
عبدالعزيز الرقم 4 - 24222 

القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
633(7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   (5
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MAMWEB SARL
البرمجة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
األنشطة  و ميع  واإلستشارة 

املعلوماتية.
 59  : اال تماعي  املقر  عنوان 
إقامة  عبدالعزيز  موالي  شارع 
 24222  -  4 موالي عبدالعزيز الرقم 

القنيطرة املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  شفقي  املامون  السيد 
 ( زنقة موالي يوسف شقة الحبو2 

24222 القنيطرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  شفقي  املامون  السيد 
 ( زنقة موالي يوسف شقة الحبو2 

24222 القنيطرة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 5) نونبر 

2)2) تحت رقم -.
332I

COMPTA NUMERIQUE

MOGADOR PRODUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

إضافة تسمية تجارية أو شعار 

COMPTA NUMERIQUE
 RUE IBN AL OUANNANE ,56
 AIN SEBAA , CASABLANCA ،
5060، CASABLANCA MAROC
 MOGADOR PRODUCTION
»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها اال تماعي: 
 COMPLEXE AL FAJR H IMM

 1 2EME ETAGE N°8 SIDI
 MOUMEN CASA - 20400

.CASABLANCA MAROC
»إضافة تسمية تجارية أو شعار«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.(((422
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
تقرر   (2(2 شتنبر   25 في  املؤرخ 

إضافة شعار تجاري للشركة وهو:
 édition d’un journal
 électrique intitulé : MOGADOR

INFOS
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 24 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نونبر 2)2) تحت رقم 4)7992.
332I

Advance Center

ADVANCE CENTER
إعالن متعدد القرارات

Advance Center
 Villa 9k4 Rue Annajd Hay Riad ،

10020، Rabat Maroc
ADVANCE CENTER »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 
الوحيد«

وعنوان مقرها اال تماعي: فيال 9ك4 
زنقة النجد حي الرياض الرباط - 

22222 الرباط املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.223365

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
اتخاذ  2)2)تم  نونبر   (5 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
على  ينص  الذي   :22 رقم  قرار 
نقل  عقد  على  املصادقة   . مايلي: 

ملكية األسهم
على  ينص  الذي   :2( رقم  قرار 
السابق  املدير  استقالة  مايلي: 

للدرقاوي املكي
على  ينص  الذي   :23 رقم  قرار 
مدير  ديد:فاطمة  تعيين  مايلي: 

كطاية
على  ينص  الذي   :24 رقم  قرار 
املؤس�سي  الغرض  تحديد  مايلي: 

للشركة
على  ينص  الذي   :25 رقم  قرار 

مايلي: إنشاء حالة محدثة
على  ينص  الذي   :26 رقم  قرار 
مايلي: النشر والصالحيات واإل راءات 

الشكلية
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
على  ينص  الذي   :22 رقم  بند 

مايلي: املوقعون أدناه
بند رقم )2: الذي ينص على مايلي: 

تحديد الغرض املؤس�سي للشركة
على  ينص  الذي   :26 رقم  بند 
نقل  عقد  على  املصادقة   . مايلي: 

ملكية األسهم
على  ينص  الذي   :27 رقم  بند 

مايلي: ملكية األسهم 2222
بند رقم 25: الذي ينص على مايلي: 

تعيين مدير  ديد:فاطمة كطاية
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   28 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

))2) تحت رقم )242)2.

33(I
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TANWIR AUDIT ET CONSEIL

ARRYADA PARTNER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

TANWIR AUDIT ET CONSEIL
 AVENUE HASSAN 1ER CITY
 DAKHLA AGADIR AGADIR،

80000، AGADIR MAROC
ARRYADA PARTNER شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي رقم ا/)7 
زنقة 2)4 الجرف انزكان - 82222 

انزكان املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(5(53
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(2 شتنبر   (3
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ARRYADA PARTNER
 : بإيجاز  الشركة  غرض 

االستشارات و التكوين.
عنوان املقر اال تماعي : رقم ا/)7 
 82222  - انزكان  الجرف   4(2 زنقة 

انزكان املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد االيسر عبد املجيد : 2.222 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
املجيد  عبد  االيسر  السيد 
عنوانه(ا) رقم )52 ا/2 املنزه 3 شارع 
اكادير   82222 الجيش امللكي اكادير 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

املجيد  عبد  االيسر  السيد 
عنوانه(ا) رقم )52 ا/2 املنزه 3 شارع 
اكادير   82222 الجيش امللكي اكادير 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   (2 بتاريخ  باكادير  التجارية 

))2) تحت رقم ))2)2352.
333I

FIDABEL SARL AU

الفحص التقني جمعة سحيم
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FIDABEL SARL AU
SAFI CONSULTANT مكت8 
4 عمارة ميمونة الطابق الثاني 

الجريفات آسفي ، 46222، آسفي 
املغرب

الفحص التقني  معة سحيم شركة 
ذات املسؤولية املحدودة(في طور 

التصفية)
وعنوان مقرها اإل تماعي دوار لعبابة 

طريق اليوسفية  معة سحيم 
أسفي - 46222  معة سحيم 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.6952

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
2)2) تقرر حل  26 د نبر  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
التقني  معة سحيم مبلغ  الفحص 
وعنوان  درهم   222.222 رأسمالها 
لعبابة طريق  دوار  اإل تماعي  مقرها 
 - أسفي  سحيم  اليوسفية  معة 
46222  معة سحيم املغرب نتيجة 
ل : عدم إشتغال الشركة مند نشأتها.
دوار  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
اليوسفية  معة  طريق  لعبابة 
سحيم أسفي - 46222  معة سحيم 

املغرب. 
و عين:

و  بنحجو  محمد  السيد(ة) 
الدعيجات  معة  حي  عنوانه(ا) 
سحيم 46222  معة سحيم املغرب 

كمصفي (ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

-تم   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 

اإليداع القانوني باملحكمة االبتدائية 

بآسفي بتاريخ 32 د نبر 2)2) تحت 

رقم 696).

334I

AMIATIS CONSEIL

SYS INVESTEMENT FUND

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

AMIATIS CONSEIL

اقامة الحديقة ٬الطابق الثالث٬ 

مكت8 53 ٬طريق الرباط ٬عين 

السبع ، 2222)، الدار البيضاء 

املغرب

 SYS INVESTEMENT FUND

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي مجموعة 

التقّدوم )GH-27 ، الطابق الثاني 

، سيدي البرنو�سي - 2452) 

الدارالبيضاء املغرب.

رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.352982

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم   (2(2 د نبر   (8 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

أي  درهم«   13.950.000,00«

إلى  درهم«   50.000,00« من 

عن طريق  درهم«   14.000.000,00«

الشركة  ديون  مع  مقاصة  إ راء   :

املحددة املقدار و املستحقة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (( بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

د نبر 2)2) تحت رقم 825396.

335I

AMIATIS CONSEIL

AL FAJR HOLDING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

AMIATIS CONSEIL
اقامة الحديقة ٬الطابق الثالث٬ 
مكت8 53 ٬طريق الرباط ٬عين 
السبع ، 2222)، الدار البيضاء 

املغرب
AL FAJR HOLDING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي تجزئة 

سهام رقم 23 ، إقامة القصر الصغير 
، الطابق األر�سي ، كاليفورنيا ، 

عين الشق - 2222) الدارالبيضاء 
املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.339893
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   (2(2 د نبر   (2 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
أي  درهم«   11.529.700,00«
إلى  درهم«   4.470.300,00« من 
عن طريق  درهم«   16.000.000,00«
الشركة  ديون  مع  مقاصة  إ راء   :

املحددة املقدار و املستحقة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (( بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

د نبر 2)2) تحت رقم 825395.
336I

AMIATIS CONSEIL

COPAMAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

AMIATIS CONSEIL
اقامة الحديقة ٬الطابق الثالث٬ 
مكت8 53 ٬طريق الرباط ٬عين 
السبع ، 2222)، الدار البيضاء 

املغرب
COPAMAROC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي زنقة 
الحوزة ، عكاشة ، عين السبع - 

2222) الدارالبيضاء املغرب.
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رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.4(6247
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   (2(2 د نبر   (2 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
أي  درهم«   40.000.000,00«
إلى  درهم«   25.000.000,00« من 
عن طريق  درهم«   65.000.000,00«
الشركة  ديون  مع  مقاصة  إ راء   :

املحددة املقدار و املستحقة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يناير ))2) تحت رقم 96)827.
337I

AMIATIS CONSEIL

AVENIR FINANCES
إعالن متعدد القرارات

AMIATIS CONSEIL
اقامة الحديقة ٬الطابق الثالث٬ 
مكت8 53 ٬طريق الرباط ٬عين 
السبع ، 2222)، الدار البيضاء 

املغرب
AVENIR FINANCES »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها اال تماعي: 23 زنقة 

امليتز - - الدار البيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.229(59

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
2)2)تم اتخاذ  د نبر   28 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
كشريك  ديد  ثالث  قبول طرف   •
للشركة السيدة سامية العلج حاملة 

.BK466(( للبطاقة رقم
قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 
• القبول واملوافقة على التبرع بحصة 
حمزة  السيد  بين  واحدة  إ تماعية 

العلج وابنته السيدة سامية العلج. 
على  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 
في رأسمال الشركة  الزيادة   • مايلي: 
درهم   24.542.622.22 قدره  بمبلغ 
عن طريق إدماج الديون املستحقة 

لينتقل  الشركة  حسابات  في 
إلى  درهم   48.459.400,00 من 
63.000.000,00 درهم وذلك بإنشاء 
حصة  ديدة   245.426 وإصدار 
بقيمة 222.22 درهم للحصة، مرقمة 
 632.222 إلى   484.595 كل منها من 

مدفوعة بالكامل.
على  ينص  الذي   :4 رقم  قرار 
مايلي: • املوافقة على تحديت النظام 

األسا�سي للشركة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

املساهمة
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

رأسمال الشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يناير ))2) تحت رقم 827242.

338I

AMIATIS CONSEIL

AGIR IMMO
إعالن متعدد القرارات

AMIATIS CONSEIL
اقامة الحديقة ٬الطابق الثالث٬ 
مكت8 53 ٬طريق الرباط ٬عين 
السبع ، 2222)، الدار البيضاء 

املغرب
AGIR IMMO »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها اال تماعي: تقاطع 
شارع عبد املومن و زنقة سومية 

عمارة رقم )8 الطابق الرابع رقم 26 
النخيل - - الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.355625
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
2)2)تم اتخاذ  د نبر   (2 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
كشريك  ديد  ثالث  قبول طرف   •
للشركة السيدة سامية العلج حاملة 

.CIN BK466(( للبطاقة رقم

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 
• القبول واملوافقة على التبرع بحصة 
حمزة  السيد  بين  واحدة  إ تماعية 

العلج وابنته السيدة سامية العلج. 
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: • 
الزيادة في رأسمال الشركة بمبلغ قدره 
طريق  عن  درهم   43.990.000,00
إدماج الديون املستحقة في حسابات 
 10.000,00 من  لينتقل  الشركة 
درهم   44.000.000,00 إلى  درهم 
 439.922 وإصدار  بإنشاء  وذلك 
درهم   222.22 حصة  ديدة بقيمة 
222 إلى  للحصة، مرقمة كل منها من 

442.222 مدفوعة بالكامل.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

املساهمة
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

رأسمال الشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يناير ))2) تحت رقم 827238.
339I

AMIATIS CONSEIL

 SOCIETE INDUSTRIELLE
 DE PRODUCTION DES

CAHIERS
إعالن متعدد القرارات

AMIATIS CONSEIL
اقامة الحديقة ٬الطابق الثالث٬ 
مكت8 53 ٬طريق الرباط ٬عين 
السبع ، 2222)، الدار البيضاء 

املغرب
 SOCIETE INDUSTRIELLE DE

 PRODUCTION DES CAHIERS
»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها اال تماعي: 68 شارع 
موالي إسماعيل ، الطابق األول ، 

الصخور السوداء - - الدار البيضاء 
املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.497247
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
2)2)تم اتخاذ  شتنبر   24 املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
كشريك  ديد  ثالث  قبول طرف   •
أزوالي  هاي  ديفيد  السيد  للشركة 

.BE894228 الحامل للبطاقة رقم
على  ينص  الذي   :( رقم  قرار 
مايلي: • القبول واملوافقة على تحويل 
املطبعة  شركة   - بين:  الحصص 
رقم  التجاري  سجلها  العصرية 
45.222 حصة  التي فوتت   ،  34439
لفائدة  البيع  طريق  عن  إ تماعية 
للبطاقة  الحامل  اتبر،  نبيل  السيد 

.B4457(6 رقم
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
الحامل للبطاقة   ، السيد نبيل تبر   •
رقم B4457(6، والذي فوت 27.522 
البيع  طريق  عن  إ تماعية  حصة 
أزوالي  هاي  ديفيد  السيد  لفائدة 

.BE894228 الحامل للبطاقة رقم
على  ينص  الذي   :4 رقم  قرار 
مايلي: • املوافقة على تحديت النظام 

األسا�سي للشركة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

املساهمة
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

رأسمال الشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 2( بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يناير ))2) تحت رقم 827989.

342I

SOLUCIA EXPERTISE

M3S NEGOCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOLUCIA EXPERTISE
 N°3 RUE IBN EL ARIF 2EME

 ETAGE BUREAU N°8 MAARIF
 CASABLANCA-MAROC ،

20330، CASABLANCA MAROC
M3S NEGOCE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد
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وعنوان مقرها اإل تماعي رقم ) زنقة 

الصنوبر الطابق الرابع مكت8 رقم 

)2 - 2222) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 532783

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   23

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 M3S  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.NEGOCE

التجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اإللكترونية.
 ( رقم   : اال تماعي  املقر  عنوان 
مكت8  الرابع  الطابق  الصنوبر  زنقة 
البيضاء  الدار   (2222  -  2( رقم 

املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 2.222  : السيدة سكينة سحيتة 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة سكينة سحيتة عنوانه(ا) 

34 درب بوشعي8 م ق 2222) الدار 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة سكينة سحيتة عنوانه(ا) 

34 درب بوشعي8 م ق 2222) الدار 

البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم 232)82.

342I

Advance Center

GHGC SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Advance Center
 Villa 9k4 Rue Annajd Hay Riad ،

10020، Rabat Maroc
GHGC SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي فيال 9ك4 
زنقة النجد حي الرياض الرباط - 

22222 الرباط املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
257495

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   (2
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 GHGC : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

. SARL AU
-أعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الهدم وتجهيز املوقع
-) استغالل مقالع الرمل والحجر

-3 أعمال متنوعة.
فيال   : اال تماعي  املقر  عنوان 
9ك4 زنقة النجد حي الرياض الرباط 

- 22222 الرباط املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد عبد االاله الهمس : 2.222 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
 2222 السيد عبد االاله الهمس : 

بقيمة 222 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الهمس  االاله  عبد  السيد 
الدل8  شارع   2( قطاع  عنوانه(ا) 
 4 شقة   7 إقامة بني يزناسن عمارة 
الرباط   22222 الرباط  الرياض  حي 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الهمس  االاله  عبد  السيد 
الدل8  شارع   2( قطاع  عنوانه(ا) 
 4 شقة   7 إقامة بني يزناسن عمارة 
الرباط   22222 الرباط  الرياض  حي 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بالرباط بتاريخ - تحت رقم -.
34(I

FIDUCIAIRE FARDI FATIMA SARL AU

RDS ENGINEERING SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE FARDI FATIMA
SARL AU

 BLOC B N 16 APP RDC
 ZERKTOUNI MEDIOUNA
 CASABALANCA ، 20490،

MEDIOUNA MAROC
RDS ENGINEERING SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 62 

 AV LALLA YACOUT ANGLE
 MUSTAPHA EL MAANI 2
 EME ETAGE N 62 CENTRE

 RIAD CASABALANCA 20000
الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
532249

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   29
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 RDS  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ENGINEERING SARL

مكت8   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تصميم التبريد الصناعي والتجاري.

 62  : اال تماعي  املقر  عنوان 

 AV LALLA YACOUT ANGLE

 MUSTAPHA EL MAANI (

 EME ETAGE N 6( CENTRE

 RIAD CASABALANCA (2222

الدارالبيضاء املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

522 حصة   : السيد محمد سنبل 

بقيمة 52.222 درهم للحصة .

 522  : السيد عماد الدين امغوغ 

حصة بقيمة 52.222 درهم للحصة .

السيد محمد سنبل : 522 بقيمة 

52.222 درهم.

 522  : السيد عماد الدين امغوغ 

بقيمة 52.222 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  سنبل  محمد  السيد 

حي السعادة زنقة 34 رقم 9) سيدي 

الدارالبيضاء   (2622 البرنو�سي 

املغرب.

امغوغ  الدين  عماد  السيد 

 2 امالك البرنو�سي شطر  عنوانه(ا) 

 (2622 البرنو�سي   4 رقم   2( عمارة 

الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  سنبل  محمد  السيد 

حي السعادة زنقة 34 رقم 9) سيدي 

الدارالبيضاء   (2622 البرنو�سي 

املغرب

امغوغ  الدين  عماد  السيد 

 2 امالك البرنو�سي شطر  عنوانه(ا) 

 (2622 البرنو�سي   4 رقم   2( عمارة 

الدارالبيضاء املغرب
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم 822375.
343I

AMIATIS CONSEIL

MIAJA
إعالن متعدد القرارات

AMIATIS CONSEIL
اقامة الحديقة ٬الطابق الثالث٬ 
مكت8 53 ٬طريق الرباط ٬عين 
السبع ، 2222)، الدار البيضاء 

املغرب
MIAJA »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
وعنوان مقرها اال تماعي: 25 زنقة 
أبو العبا2 إقامة سعيدة بوركون 

- - الدار البيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.22(247

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
2)2)تم اتخاذ  د نبر   (2 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
مايلي: • املوافقة على شريك  ديد في 
الشركة، السيدة فاطمة زهرة لعلج، 

البطاقة الوطنية رقم B(22937 ؛
على  ينص  الذي   :( رقم  قرار 
القبول واملوافقة على التبرع   • مايلي: 
السيد أنس العلج   - بالحصص بين: 
 ،  BE732542 البطاقة الوطنية رقم 
الدي فوت )38 حصة إ تماعية عن 
السيدة  والدته  لفائدة  التبرع  طريق 
فاطمة زهرة لعلج، البطاقة الوطنية 
رقم B(22937. - السيد عدنان العلج 
 BE694322 رقم  الوطنية  البطاقة 
59 حصة إ تماعية عن  الدي فوت 
السيدة  والدته  لفائدة  التبرع  طريق 
حكيمة بن مرزوق ، البطاقة الوطنية 

B23739 رقم
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
• القبول واملوافقة على بيع الحصص 
البطاقة  العلج  أنس  السيد   - بين: 
والذي   ،BE732542 رقم  الوطنية 
فوت 82 حصة إ تماعية عن طريق 

لعلج  شرفة  السيدة  لفائدة  البيع 

 -.  F523295 رقم  الوطنية  البطاقة 

السيدة سعاد لعلج البطاقة الوطنية 

 92 فوتت  والذي   ،  K232223 رقم 

البيع  طريق  عن  إ تماعية  حصة 

لفائدة السيدة فتيحة لعلج البطاقة 

السيدة   -.B28645 رقم  الوطنية 

رقم  الوطنية  البطاقة  لعلج  سناء 

BE492787، والذي فوتت 8) حصة 

لفائدة  البيع  طريق  عن  إ تماعية 

السيدة شرفة لعلج البطاقة الوطنية 

رقم F523295. - السيدة سناء لعلج 

 ،BE492787 رقم  الوطنية  البطاقة 

والذي فوتت 7) حصة إ تماعية عن 

حورية  السيدة  لفائدة  البيع  طريق 

الوطنية  البطاقة  األندل�سي  ربيع 

السيد عدنان العلج   -  .B9779 رقم 

 BE694322 رقم  الوطنية  البطاقة 

)3 حصة إ تماعية عن  الدي فوت 

حورية  السيدة  لفائدة  البيع  طريق 

ربيع األندل�سي البطاقة الوطنية رقم 

.B9779

قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

• قبول استقالة السيد عدنان العلج 

 BE694322 رقم  الوطنية  البطاقة 

والسيد أنس العلج البطاقة الوطنية 

وظائفهم  من   BE732542 رقم 

كمسيرين في الشركة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

املساهمة

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

رأسمال الشركة

على  ينص  الذي   :25 رقم  بند 

مايلي: التسيير

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يناير ))2) تحت رقم 94)827.

344I

omnium management

GOLDEN PALACE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

omnium management
 rce 52 av hassane 22 vn fes ، 8(

30100، fes maroc
GOLDEN PALACE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 2 شارع 

أبو عبيدة الجراح مدينة الجديدة - 
32222 فا2 املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.42665
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   (2(2 يوليوز   23 في  املؤرخ 

املصادقة على :
محمد  (ة)  السيد  تفويت 
522 حصة ا تماعية من  البغدادي 
(ة)  حصة لفائدة السيد   522 أصل 
يوليوز   25 بتاريخ  الصداف  احمد 

.(2(2
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
التجارية بفا2 بتاريخ 2) يناير ))2) 

تحت رقم 94).
345I

AMIATIS CONSEIL

ANIAMES AGRI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AMIATIS CONSEIL
اقامة الحديقة ٬الطابق الثالث٬ 
مكت8 53 ٬طريق الرباط ٬عين 
السبع ، 2222)، الدار البيضاء 

املغرب
ANIAMES AGRI شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي مكات8 

الواحة سكوير ، طريق الواحة ، زنقة 
3 ، رقم 6 ، الطابق الرابع ، مكت8 
رقم 426. - 2222) الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

5(8(67

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(2 د نبر   22

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ANIAMES AGRI

غرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 

في املغرب أو في  ميع  الشركة سواء 

البلدان األخرى:

- استغالل أي نشاط زراعي مهما 

كانت طبيعته بأي وسيلة كانت ؛

أي  من  الزراعية  العمليات   -

 ، التربية  نوع وعلى و ه الخصوص 

 ، البذر   ، تربية الدوا ن   ، الزراعة 

 ، التطعيم   ، الري   ، غر2 األشجار 

الحضانة ، كل اإلنتاج والتسويق ، .. ؛

أي  من  الزراعي  االستغالل   -

أو  الخضار  أو  الفاكهة  وخاصة  نوع 

الحبوب أو البذور الزيتية أو غيرها ؛

وتأ ير  وبيع  وشراء  استغالل   -

األرا�سي الزراعية وتنميتها أو صيانتها.

- تربية وتسويق املنتجات املشتقة 

من الزراعة والثروة الحيوانية ؛

تجهيز  ميع املنتجات الزراعية   -

وتعبئتها وتحويلها ؛

إنتاج  الحرة ألية وحدة  اإلدارة   -

وتمثيل أي شركة أو عالمة تجارية ؛

أي  واستغالل  وتطوير  حيازة   -

ممتلكات من أي نوع كانت ؛

وبيع وتوزيع وتسويق أي  شراء   -

منتج أو مادة أو  هاز أو آلة زراعية 

بأي وسيلة ؛

- الصناعات الغذائية أو الغذائية 

بجميع أنواعها ؛

والدراسات  الخدمات  أداء   -

والوساطة والسمسرة واألعمال على 

اختالف أنواعها.

أنواع  وتخزين  ميع  تخزين   -

املنتجات واملواد.
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طريق  عن  الفوائد  سعر   -
املساهمات أو االندماج أو االكتتاب 
في األسهم أو السندات أو بأي طريقة 
أخرى في أي شركات أو شركات مماثلة 

سواء في املغرب أو في الخارج ؛
تجارة  ميع املنتجات الغذائية   -
تجارة  ميع  أعم  وبشكل  الزراعية 
املنتجات املعدة لالستهالك البشري ؛
املعلبات لجميع أنواع املنتجات   -
والتعبئة  والتصدير  واالستيراد 
والتغليف  والتعبئة  والتغليف 

للمنتجات الغذائية والزراعية ؛
بجميع املواد أو  تزويد العمالء   -
أو  التركيبات أو األدوات  املعدات أو 

السالسل ؛
التصنيع  عمليات  أداء  ميع   -
والصناعة  والتسويق  واملعالجة 
املنتجات  أنواع  لجميع  والتخزين 

واألشياء ؛
- سعر أو حيازة أو تشغيل أو بيع أو 
أي ترخيص أو براءة اختراع أو  شراء 
عالمة تجارية تندرج في غرض الشركة ؛
- النقل لحسابه الخاص وبالنيابة 

عن الغير ، مقاول نقل البضائع ؛
في  وكاالت  أو  فروع  إحداث   -

املغرب وفي الخارج.
مكات8   : اال تماعي  املقر  عنوان 
الواحة سكوير ، طريق الواحة ، زنقة 
مكت8   ، الطابق الرابع   ،  6 رقم   ،  3
البيضاء  الدار   (2222  -  .426 رقم 

املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:  رأسمال  مبلغ 
1.000.000,00 درهم، مقسم كالتالي:
السيد حمزة العلج : 5.222 حصة 

بقيمة 100,00 درهم للحصة .
 : العلج  الكريم  عبد  السيد 
 100,00 بقيمة  حصة   1.650,00

درهم للحصة .
 1.350,00  : عمرالعلج  السيد 
حصة بقيمة 100,00 درهم للحصة .

 1.000,00  : العلج  لطفي  السيد 
حصة بقيمة 100,00 درهم للحصة .

 500,00  : العلج  سامية  السيدة 
حصة بقيمة 100,00 درهم للحصة .

 500,00  : العلج  آسيا  السيدة 
حصة بقيمة 100,00 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  العلج  حمزة  السيد 
الدار   . زنقة بن غازي كاليفورنيا   (

البيضاء املغرب.
العلج  الكريم  عبد  السيد 
رقم   22 إقامة أرياج زنقة  عنوانه(ا) 
29 كاليفورنيا . الدار البيضاء املغرب.

 56 عنوانه(ا)  عمرالعلج  السيد 
إقامة كاليفورنيا ) كاليفورنيا . الدار 

البيضاء املغرب.
عنوانه(ا)  العلج  لطفي  السيد 
 46 رقم   ،  5 زنقة   ، تدارت  إقامة 

كاليفورنيا . الدار البيضاء املغرب.
عنوانه(ا)  العلج  سامية  السيدة 
إقامة السماللية ، رقم 4 ، شارع ولد 

حدو . الدار البيضاء املغرب.
عنوانه(ا)  العلج  آسيا  السيدة 
لوط إقامة   ، اإلسماعيلية   27 زنقة 
البيضاء  الدار   . كاليفورنيا  سهام 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
العلج  الكريم  عبد  السيد 
رقم   22 إقامة أرياج زنقة  عنوانه(ا) 
29 كاليفورنيا . الدار البيضاء املغرب
عنوانه(ا)  العلج  لطفي  السيد 
 46 رقم   ،  5 زنقة   ، تدارت  إقامة 

كاليفورنيا . الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 2( بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يناير ))2) تحت رقم 827898.

346I

AMIATIS CONSEIL

 MOROCCAN FOOD
PROCESSING

إعالن متعدد القرارات

AMIATIS CONSEIL
اقامة الحديقة ٬الطابق الثالث٬ 
مكت8 53 ٬طريق الرباط ٬عين 
السبع ، 2222)، الدار البيضاء 

املغرب

 MOROCCAN FOOD
PROCESSING »شركة املساهمة«
وعنوان مقرها اال تماعي: زنقة 

الحوزة عكاشة عين السبع - - الدار 
البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.442677
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
2)2)تم اتخاذ  د نبر   (2 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
في  مساهم  ديد  على  املوافقة   •
السيد عبد السالم العلج،  الشركة، 

البطاقة الوطنية رقم B28655 ؛
قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 
• القبول واملوافقة على تحويل سهم 
القابضة  الحمد  شركة  بين  واحد 

والسيد عبد السالم العلج ؛
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
إدارة  ديد  مجلس  مدير  تعيين   •
 • للشركة السيد عبد السالم العلج. 
التأكيد على تشكيل مجلس اإلدارة 
الحالي: - السيد حمزة العلج البطاقة 
السيد   -  .B272526 رقم  الوطنية 
رقم  الوطنية  البطاقة  العلج  عمر 
الكريم  عبد  السيد   -  .B253(88
 .B9756 العلج البطاقة الوطنية رقم
السيد عبد السالم العلج البطاقة   -
الوطنية رقم B28655. - السيد عبد 
رقم  الوطنية  البطاقة  العلج  املنعم 
BE 92246. - شركة الحمد القابضة 
ش. م. السجل التجاري رقم 326673 

يمثلها السيد عبد السالم العلج.
قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
• قبول استقالة رئيس مجلس اإلدارة 
تعيين   • العلج.  الكريم  عبد  السيد 
السيد  اإلدارة  ملجلس  رئيس  ديد 

عبد السالم العلج.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم .: الذي ينص على مايلي: .
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 2( بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يناير ))2) تحت رقم 828243.
347I

AMIATIS CONSEIL

AL HAMD HOLDING
إعالن متعدد القرارات

AMIATIS CONSEIL
اقامة الحديقة ٬الطابق الثالث٬ 
مكت8 53 ٬طريق الرباط ٬عين 
السبع ، 2222)، الدار البيضاء 

املغرب
AL HAMD HOLDING »شركة 

املساهمة«
وعنوان مقرها اال تماعي: زنقة 

الحوزة عكاشة عين السبع - - الدار 
البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.326673
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
2)2)تم اتخاذ  د نبر   (2 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
املوافقة على شريك  ديد   • مايلي: 
العلج،  آسيا  السيدة  الشركة،  في 

البطاقة الوطنية رقم BL42(47 ؛
قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 
• القبول واملوافقة على التبرع ب 258 
و  العلج  سامية  السيدة  بين  سهم 

أختها السيدة آسيا العلج.
على  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 
في رأسمال الشركة  الزيادة   • مايلي: 
عن  درهم   74.483.000,00 بمبلغ 
السائلة  الديون  مع  املقاصة  طريق 
الجارية  الحسابات  في  واملستحقة 
لينتقل  الشركة,  على  للمساهمين 
إلى  درهم   112.517.000,00 من 
طريق  عن  درهم   187.000.000,00
سهم   744.832 وإصدار  اإلنشاء 
لكل  درهم   100,00 بقيمة   ديد. 

سهم.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 8: الذي ينص على مايلي: 

رأسمال الشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (2 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يناير ))2) تحت رقم 829243.
348I
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AMIATIS CONSEIL

 STE LES DOMAINES DES
LACS

إعالن متعدد القرارات

AMIATIS CONSEIL
اقامة الحديقة ٬الطابق الثالث٬ 
مكت8 53 ٬طريق الرباط ٬عين 
السبع ، 2222)، الدار البيضاء 

املغرب
 STE LES DOMAINES DES LACS
»شركة ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها اال تماعي: رقم 24 

زنقة عبد املؤمن املوحدي شقة رقم 
4 - - مكنا2 املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.39(99
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
2)2)تم اتخاذ  د نبر   25 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
املوافقة على شركاء  دد للشركة:   •
الحاملة   ، بالكورة  ليلى  السيدة   -
السيدة   - ؛   D34346 للبطاقة رقم 
نوال بيكناش ، الحاملة للبطاقة رقم 
D625288 ؛ - شركة مسار القابضة 
 482469 رقم  التجاري  ،السجل 
ويمثلها رئيس مجلس اإلدارة السيد 

حسن بيكناش.
على  ينص  الذي   :( رقم  قرار 
مايلي: • القبول واملوافقة على تحويل 
حسن  السيد   -  : بين  الحصص 
عن  حصتان  نقل  الذي   ، بيكناش 
والدته  لصالح  واحدة  التبرع  طريق 
السيدة ليلى بالكورة. و األخرى لصالح 

شقيقته السيدة نوال بيكناش.
على  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 
في رأسمال الشركة  الزيادة   • مايلي: 
درهم   9.300.000,00 قدره  بمبلغ 
عن طريق إدماج الديون السائلة و 
املستحقة لفائدة الشركاء في الشركة 
درهم   2،100،000.00 من  لينتقل 
عن   ، درهم   11.400.000,00 إلى 
طريق إنشاء وإصدار 93،000 حصة 
 222.22 بقيمة  إ تماعية  ديد 
درهم لكل منها مرقمة من 2.222) إلى 

224.222 مدفوع بالكامل.

قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
القبول واملوافقة على على تقديم   •
الشركاء  طرف  من  عينية  حصص 
 ، القابضة  مسار  شركتهم  لصالح 
 ، بيكناش  السيد حسن   -  : كالتالي 
29.952 حصة لصالح الشركة  قدم 
عبدهللا  السيد   - القابضة.  مسار 
حصة   29.952 قدم   ، بيكناش 
 - القابضة.  مسار  الشركة  لصالح 
قدم  بيكناش  إسماعيل  السيد  قام 
29.952 حصة لصالح الشركة مسار 
بالكورة  ليلى  السيدة   - القابضة. 
قدمت 9.975 حصة لصالح الشركة 
نوال  السيدة   - القابضة.  مسار 
بيكناش قدمت 9.975 حصة لصالح 

الشركة مسار القابضة.
على  ينص  الذي   :5 رقم  قرار 
املوافقة على تحديت القانون  مايلي: 

األسا�سي للشركة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

املساهمة
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

رأسمال الشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   29 بتاريخ  بمكنا2  التجارية 

))2) تحت رقم 2)).
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AMIATIS CONSEIL

MASSAR HOLDING
شركة املساهمة

رفع رأسمال الشركة

AMIATIS CONSEIL
اقامة الحديقة ٬الطابق الثالث٬ 
مكت8 53 ٬طريق الرباط ٬عين 
السبع ، 2222)، الدار البيضاء 

املغرب
MASSAR HOLDING شركة 

املساهمة
وعنوان مقرها اإل تماعي املنطقة 
الصناعية سابينو ، تجزئة رقم 2) 
، النواصر - 2222) الدارالبيضاء 

املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.482469

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم   (2(2 د نبر   25 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

من  أي  درهم«   9.555.000,00«

إلى  درهم«   57.600.000,00«

»67.155.000,00 درهم« عن طريق : 

تقديم حصص نقدية أو عينية

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (7 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يناير ))2) تحت رقم 67)822.

352I

INFOPLUME

MAHAMA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

INFOPLUME

249 شارع محمد الخامس اقامة 

ميموزا 2 رقم 27 ، 92222، طنجة 

املغرب

MAHAMA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 5 شارع 

يوسف ابن تاشفين ) طابق رقم 3 

طنجة - 92222 طنجة املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

94(23

 28 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (228 د نبر 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. MAHAMA

استيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتصدير املنتجات الغذائية الزراعية 

الصحية  التجميل  ومستحضرات 

والكهربائية.

شارع   5  : عنوان املقر اال تماعي 

 3 طابق رقم   ( يوسف ابن تاشفين 

طنجة - 92222 طنجة املغرب .

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:  رأسمال  مبلغ 

222.222.222 درهم، مقسم كالتالي:

522 حصة   : السيد املقدم خالد 

بقيمة 222 درهم للحصة .

 522  : مهام  الرويف  السيدة 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد املقدم خالد عنوانه(ا) حي 

الجديد زنقة 6 رقم 4 92222 طنجة 

املغرب .

عنوانه(ا)  مهام  الرويف  السيدة 

 92222  4 رقم   6 زنقة  الجديد  حي 

طنجة املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد املقدم خالد عنوانه(ا) حي 

الجديد زنقة 6 رقم 4 92222 طنجة 

املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   28 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

229) تحت رقم 299-)232)).

352I

Advance Center

GROUPE EL HAMESS
إعالن متعدد القرارات

Advance Center

 Villa 9k4 Rue Annajd Hay Riad ،

10020، Rabat Maroc

GROUPE EL HAMESS »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها اال تماعي: حي 

الطيران السوي�سي املدينة اإلدارية 

زنقة الرحامنة عمارة عاليا 32 

الطابق االول مكت8 رقم - 22272 

الرباط املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«



3785 الجريدة الرسميةعدد 5725 - 8) ر 8 2443 )) مار2 ))2)) 

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.74485

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

اتخاذ  ))2)تم  يناير   (2 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 

على  ينص  الذي   :22 رقم  قرار 

مايلي: املصادقة على عقد نقل ملكية 

األسهم

على  ينص  الذي   :2( رقم  قرار 

من  القانوني  الشكل  تغيير  مايلي: 

SARL AU إلى SARL

على  ينص  الذي   :23 رقم  قرار 

مايلي: إنشاء حالة محدثة

على  ينص  الذي   :24 رقم  قرار 

واإل راءات  املطبوعات  هيئة  مايلي: 

الشكلية

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

على  ينص  الذي   :22 رقم  بند 

من  القانوني  الشكل  تغيير  مايلي: 

SARL AU إلى SARL

على  ينص  الذي   :27 رقم  بند 

مايلي: املصادقة على عقد نقل ملكية 

األسهم

على  ينص  الذي   :(2 رقم  بند 

مايلي: إنشاء حالة محدثة

على  ينص  الذي   :33 رقم  بند 

واإل راءات  املطبوعات  هيئة  مايلي: 

الشكلية

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   22 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

))2) تحت رقم 2743)2.

35(I

ML EXPERTS

MAISON ACH
إعالن متعدد القرارات

ML EXPERTS

 GHANDI MALL BD GHANDI

 IMMEUBLE 9 4EME ETAGE ،

20000، CASABLANCA MAROC

MAISON ACH »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرها اال تماعي: 49 حي 

 ان  وريس ، غوتييه ، الطابق 

الساد2 ، رقم )2 - - الدار البيضاء 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.447442

العام  الجمع  قرارات  بمقت�سى 

2)2)تم اتخاذ  د نبر   (3 املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تعيين السيدة زين8 لحلو املغربية   -

رقم   CIN على  حاصلة  الجنسية 

بأثر  للشركة  كمسيرة   BE6(5656

فوري ولفترة غير محدودة.

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

- تحويل خمسمائة (522) حصة من 

السيدة  قبل  الشركة من  مال  رأ2 

أسماء شكي8 إلى السيدة زين8 لحلو

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

تغيير الشكل القانوني للشركة إلى   -

شركة ذات املسؤولية املحدودة

قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

- مرا عة النظام االسا�سي للشركة. 

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (2 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يناير ))2) تحت رقم 829233.

353I

ML EXPERTS

GROUPE SEB MAROC
تأسيس شركة املساهمة

ML EXPERTS

 GHANDI MALL BD GHANDI

 IMMEUBLE 9 4EME ETAGE ،

20000، CASABLANCA MAROC

GROUPE SEB MAROC »شركة 

املساهمة« 

وعنوان مقرها اال تماعي: 49 شارع 

 ون  وريس غوتييه -، ***** الدار 

البيضاء املغرب

إعالن عن تأسيس » شركة 
املساهمة«

رقم التقييد في السجل التجاري 
.532693

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   28
األسا�سي لشركة املساهمة باملميزات 

التالية:
شكل الشركة : شركة املساهمة .

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GROUPE SEB MAROC
تصنيع   -  : غرض الشركة بإيجاز 
بأي   ، التجزئة  وتجارة  وبيع  وشراء 
املنزلية  املعدات  لجميع   ، وسيلة 
املائدة  وأدوات  املطبخ  وأدوات 
واملحتوى  واألغذية  الطهي  وأدوات 
الوسيط  أو  (الورقي  واألدب  الرقمي 

اإللكتروني) فيما يتعلق بالغرض ؛
واالستيراد  الحصري  التسويق   -
 Groupe SEB ملنتجات  والتوزيع 

املحددة في (أ) أدناه في املغرب ؛
التسويق والتوزيع على الدائرة   -
في  املحددة  للمنتجات  الحديثة 
التجارية  العالمة  تحت  أعاله  (أ) 
في   PRECIMA ملجموعة   EXPRESS

املغرب ؛
- إنشاء أو حيازة أو تأ ير أو إيجار 
أو تركي8 أو تشغيل  ميع املؤسسات 
أو   ، املحددة  باألنشطة  املتعلقة 
أو تشغيل  أو االستحواذ  االستحواذ 
 ميع املؤسسات املتعلقة باألنشطة 
بيع  أو  أو تشغيل  وحيازة   ، املحددة 
االختراع  وبراءات  العمليات   ميع 
املشاركة  ؛  األنشطة  بها  املتعلقة 
في  للشركة  املباشرة  غير  أو  املباشرة 
 ميع العمليات أو الشركات التي قد 
تكون مرتبطة بهدف الشركة ؛  ميع 
العمليات التي تساهم في تحقيق هذا 

الهدف ؛ و
العمليات  ،  ميع  عام  بشكل   -
املساهمة  املمكن  من  تجعل  التي 
بشكل مباشر أو غير مباشر في تحقيق 
األوراق  سيما  وال   ، الهدف  هذا 
املالية  والعمليات  والعقارات  املالية 

والتجارية والصناعية. .

49 شارع  عنوان املقر اال تماعي : 

 ون  وريس غوتييه - ***** الدار 

البيضاء املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة: 99 سنة.

الشركة  رأسمال  ويبلغ 

2.222.222) درهم،

تم  اإلداري  املجلس  أعضاء 

تعيينهم ملدة 3 سنوات.

بصفته(ا)  البرو2  برونو  السيد 

عنوانه(ا)  اإلداري  املجلس  في  عضو 

 A Route de Champagne  23

69370 Saint-Didier-Aut Mont-

D’or فرنسا.

بصفته(ا)  بيالمي  تييري  السيد 

عنوانه(ا)  اإلداري  املجلس  في  عضو 

 Residence 3، Allée des lièvres،

 Francheville، France 69340

فرنسا.

بصفته(ا)  بدرة  حنان  السيدة 

عنوانه(ا)  اإلداري  املجلس  في  عضو 

 ، دبي   ، للجولف  اإلمارات  نادي 

دبي   ***** اإلمارات العربية املتحدة 

اإلمارات العربية املتحدة

بصفته(ا)  برادة  محمد  السيد 

عنوانه(ا)  اإلداري  املجلس  في  عضو 

عنفا   ، الوليد  بن  خالد  شاري   (2

***** الدار البيضاء املغرب

بصفته(ا)  برادة  ملياء  السيدة 

عنوانه(ا)  اإلداري  املجلس  في  عضو 

)) شارع اليرموك ، حي السالم ***** 

الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 2( بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم 822222.

354I
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SANOUAGRICOLE

sanouagricole sarl au
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر اال تماعي للشركة

SANOUAGRICOLE
ملكية را2 مكرونات دوار آيت 

عبد النبي سيدي عبد الرزاق دائرة 
تيفلت، 25422، تيفلت املغرب

sanouagricole sarl au شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 79 شارع 

ابن سينا أكدال الرباط الرباط 
22222 الرباط املغرب.

تحويل املقر اال تماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.244639
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في )2 د نبر 2)2) تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 
الرباط  أكدال  ابن سينا  شارع   79«
إلى  املغرب«  الرباط   22222 الرباط 
»ملكية را2 مكرونات دوار آيت عبد 
النبي سيدي عبد الرزاق دائرة تيفلت 

25422 تيفلت املغرب«
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   24 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

))2) تحت رقم 999.
355I

MOORISH

 FLORIENT FRAGRANCES
AND MORE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

MOORISH
39 شارع لال ياقوت الطابق 5 شقة د 

، 2282)، الدار البيضاء املغرب
 FLORIENT FRAGRANCES AND

MORE شركة ذات املسؤولية 
املحدودة(في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي زاوية 
شارع عبد املومن و زنقة سمية، 
إقامة شهرزاد 3 الطابق 4 الرقم 

2) النخيل - 2342) الدار البيضاء 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.433583

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   (2(( يناير   28 املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

 FLORIENT FRAGRANCES AND

MORE مبلغ رأسمالها 22.222 درهم 

وعنوان مقرها اإل تماعي زاوية شارع 

إقامة  سمية،  زنقة  و  املومن  عبد 

شهرزاد 3 الطابق 4 الرقم 2) النخيل 

- 2342) الدار البيضاء املغرب نتيجة 

ل : التوقف التام لنشاط الشركة.

زاوية  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

سمية،  زنقة  و  املومن  عبد  شارع 

الرقم   4 الطابق   3 شهرزاد  إقامة 

الدار البيضاء   (2342  - النخيل   (2

املغرب. 

و عين:

العبا2 ايت  خالد   السيد(ة) 

 69 درب الدردوبة رقم  و عنوانه(ا)   

عرصة اهيري 42222 مراكش املغرب 

كمصفي (ة) للشركة.

بوتكوريت مريم   السيد(ة) 
 و عنوانه(ا) زنقة موالي علي الشريف 

الحي االداري القباب 54222 خنيفرة 

املغرب كمصفي (ة) للشركة.
بوتكوريت  رضا   السيد(ة) 

و عنوانه(ا) زنقة موالي علي الشريف 

الحي االداري القباب 54222 خنيفرة 

املغرب كمصفي (ة) للشركة.

بوتكوريت زهير   السيد(ة) 

 و عنوانه(ا) زنقة موالي علي الشريف 

الحي االداري القباب 54222 خنيفرة 

املغرب كمصفي (ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

العقود تبليغ  محل  و   املخابرة 

-تم   : و الوثائق املتعلقة بالتصفية   

التجارية  باملحكمة  القانوني  اإليداع 

فبراير   23 بتاريخ  البيضاء  بالدار 

))2) تحت رقم 822335.

356I

FIDUCIAIRE

 ALAMEG

CONSTRUCTIONS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE

 RUE ABI NOUAIM ، 30000، FES

MAROC

 ALAMEG CONSTRUCTIONS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 

عبدالكريم الخطابي إقامة بنمو�سى 

الكواش الطابق التاني - 32222 

فا2 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

72269

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعداد القانون   (2(( فبراير   29

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ALAMEG CONSTRUCTIONS

االنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري.

شارع   : اال تماعي  املقر  عنوان 

بنمو�سى  إقامة  الخطابي  عبدالكريم 

الكواش الطابق التاني - 32222 فا2 

املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد أنس مكزاري عنوانه(ا) 28 

شارع املدينة املنورة حي االمل طريق 

صفرو 32222 فا2 املغرب.

السيد عبدالعزيز ديدي عنوانه(ا) 

تدغين  تجزئة   (3 الحضري  شارع 

طريق ايموزار 32222 فا2 املغرب.

السيد اسماعيل العلمي عنوانه(ا) 

 32222 زنقة وليلي طريق ايموزار   (

فا2 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد أنس مكزاري عنوانه(ا) 28 

شارع املدينة املنورة حي االمل طريق 

صفرو 32222 فا2 املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   24 بتاريخ  بفا2  التجارية 

))2) تحت رقم 585.

357I

gest consultants

L S C C
إعالن متعدد القرارات

gest consultants

25 زنقة القا�سي إليا2 املعاريف 

الدار البيضاء، 2222)، الدار 

البيضاء املغرب

L S C C »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها اال تماعي: 8 زنقة 

عمر السالوي طابق 4 مر2 سلطان 

- - الدارالبيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.3542

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

اتخاذ  2)2)تم  نونبر   (2 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 

على  ينص  الذي   :2- رقم  قرار 

الرأسمال  في  الزيادة   - مايلي: 

(10.000,00) من  برفعه  اال تماعي 
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و  درهم   (370.000,00) إلى  درهم   
ذلك باالقتطاع من الحساب الجاري 

للشركاء. 
قرار رقم -): الذي ينص على مايلي: 
اإل تماعي  الرأسمال  في  النقص   -
بخفضه من (370.000,00) درهم إلى 
درهم وذلك باملقاصة   (10.000,00(

مع خسائر الشركة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
على  ينص  الذي   :2- رقم  بند 
مايلي: املصادقة على التوزيع الجديد 

للرأسمال.
بند رقم -): الذي ينص على مايلي: 
تغيير الفصل 7 من القانون االسا�سي 

للشركة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (8 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يناير ))2) تحت رقم )82239.

358I

شركة ابهوش للخدمات

IKIGAI SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شركة ابهوش للخدمات
شارع مكة عمارة الصالحي الطابق 
االول رقم 24 العيون ، 72222، 

العيون املغرب
IKIGAI SERVICES شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي حي 

الوحدة )2 زنقة الفجيرة عمارة ابك 
رقم 26 - 72222 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
42(77

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(( فبراير   27
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 IKIGAI : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.SERVICES
التجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العامة. الخدمات الرقمية..
حي   : اال تماعي  املقر  عنوان 
)2 زنقة الفجيرة عمارة ابك  الوحدة 

رقم 26 - 72222 العيون املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:  رأسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:
 2.222  : لحيان  عادل  السيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  لحيان  عادل  السيد 
بن  اللطيف  عبد  شارع   52 الرقم 
الدار   (2222 البيضاء.  الدار  قدور 

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  لحيان  عادل  السيد 
بن  اللطيف  عبد  شارع   52 الرقم 
الدار   (2222 البيضاء.  الدار  قدور 

البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   24 االبتدائية بالعيون بتاريخ 

))2) تحت رقم 376/2022.

359I

SAGIDEV

REGIE 404
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SAGIDEV
 BD ZERKTOUNI 46BD 46

 ZERKTOUNI CASABLANCA،
20000، CASABLANCA MAROC
REGIE 404 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 2) زنقة 
عبدهلل نفيع اقامة بن نفيع الطابق 
4 رقم 22 املعاريف 2) زنقة عبدهلل 
نفيع اقامة بن نفيع الطابق 4 رقم 
22 املعاريف 32)2) الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5(8869

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(2 نونبر   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 REGIE : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

. 424
خدمات   : بإيجاز  الشركة  غرض 

إدارة األعمال واملشورة.
زنقة   (2  : عنوان املقر اال تماعي 
عبدهلل نفيع اقامة بن نفيع الطابق 
زنقة عبدهلل   (2 املعاريف   22 رقم   4
رقم   4 الطابق  نفيع اقامة بن نفيع 
الدار البيضاء   (2(32 املعاريف   22

املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 2.222  : بنكجو  ايوب  السيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  بنكجو  ايوب  السيد 
 3(222 الصويرة  زنقة  بالة   22

الصويرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  بنكجو  ايوب  السيد 
 3(222 الصويرة  زنقة  بالة   22

الصويرة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يناير ))2) تحت رقم 2894.
362I

LK CONSULTING SARL

BELKADI GROUPE SERVICE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LK CONSULTING SARL
شارع محمد الخامس رقم 45 
الطابق الثاث رقم 28 تطوان ، 

93222، تطوان املغرب
 BELKADI GROUPE SERVICE
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 

الطائف درب 6 رقم )2 - 93222 
تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
32935

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   ((
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BELKADI GROUPE SERVICE
شركة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لبيع منتجات القهوة و الشاي.
شارع   : اال تماعي  املقر  عنوان 
 93222  -  2( رقم   6 درب  الطائف 

تطوان املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 272  : بلقا�سي  محمد  السيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
266 حصة   : السيد يونس شقور 

بقيمة 222 درهم للحصة .
 266  : الشكري  عادل  السيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
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 266  : بلقا�سي  هللا  عبد  السيد 
حصة بقيمة 222 درهم للحصة .

 : بلقا�سي  الرحمان  عبد  السيد 
266 حصة بقيمة 222 درهم للحصة .

 266  : بلقا�سي  أحمد  السيد 
حصة بقيمة 222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محمد بلقا�سي عنوانه(ا) 
شارع اإلسماعلية درب العليين رقم 

)2 93222 تطوان املغرب.
عنوانه(ا)  شقور  يونس  السيد 
شارع الطائف درب 6 رقم )2 93222 

تطوان املغرب.
عنوانه(ا)  الشكري  عادل  السيد 
 2(222  8 العربي عمارة  حي املغرب 

تمارة املغرب.
السيد عبد هللا بلقا�سي عنوانه(ا) 
شارع اإلسماعلية درب العليين رقم 

)2 93222 تطوان املغرب.
بلقا�سي  الرحمان  عبد  السيد 
درب  اإلسماعلية  شارع  عنوانه(ا) 
تطوان   93222  2( رقم  العليين 

املغرب.
عنوانه(ا)  بلقا�سي  أحمد  السيد 
شارع اإلسماعلية درب العليين رقم 

)2 93222 تطوان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد بلقا�سي عنوانه(ا) 
شارع اإلسماعلية درب العليين رقم 

)2 93222 تطوان املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   29 االبتدائية بتطوان بتاريخ 

))2) تحت رقم 566.
362I

BOUNAAMANE FORAGE

BOUNAAMANE FORAGE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BOUNAAMANE FORAGE
دوار تاكنسا -  ماعة بونعمان - ، 

)8542، تزنيت املغرب
BOUNAAMANE FORAGE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي دوار 
تاكنسا -  ماعة بونعمان - - )8542 

تزنيت املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5295
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   (6
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BOUNAAMANE FORAGE
الشركة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
األبار  وبناء  حفر  مجال  في  تعمل 
وصيانة  تركي8  عصرية,  بطريقة 
تقديمها  الى  باإلضافة  الري  معدات 

لخدمات فالحية متعددة..
دوار   : اال تماعي  املقر  عنوان 
تاكنسا -  ماعة بونعمان - - )8542 

تزنيت املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 522  : الحسن  الراجي  السيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
السيد الراجي محمد : 522 حصة 

بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  الحسن  الراجي  السيد 
 8542(  - بونعمان   - ادو دة  دوار 

تزنيت املغرب.
عنوانه(ا)  محمد  الراجي  السيد 
مجموعة 28 - الحي الجديد - 222)8 

طانطان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  الحسن  الراجي  السيد 
 8542(  - بونعمان   - ادو دة  دوار 

تزنيت املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   27 االبتدائية بتيزنيت بتاريخ 

))2) تحت رقم 43/2022.
36(I

FISCALITY CONSULTING CENTER

SWEET DEV
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر اال تماعي للشركة

 FISCALITY CONSULTING
CENTER

 AV PRINCE MY ABDELLAH
 AHLAM B IMM 38 3EME

 ETAGE APPT 13 MARRAKECH
 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc
SWEET DEV شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي مكت8 رقم 
) يمين شقة رقم 6 زاوية شارع طارق 
بن زياد وابن عائشة عمارة اكسل 
سيور مبنى 28 - 42222 مراكش 

املغرب.
تحويل املقر اال تماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2(2675

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم تحويل   (2(( يناير   24 املؤرخ في 
من  للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 
»مكت8 رقم ) يمين شقة رقم 6 زاوية 
عائشة  وابن  زياد  بن  طارق  شارع 
عمارة اكسل سيور مبنى 28 - 42222 
مراكش املغرب« إلى »الطابق االر�سي 
حي اسيف 2 رقم 222 بالل بن رباح 

- 42222 مراكش املغرب«
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   22 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

))2) تحت رقم 754)23.
363I

Audifisc Maroc

WALIESS PROMO SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
ولييس برومو ش.ذ.م.م.

املقر اال تماعي : 2)4 ، شارع عبد 
املومن، إقامة رياض عبد املومن، 

عمارة ب ،الطابق 2، شقة )، الدار 
البيضاء

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

بمقت�سى عقد عرفي مبرم بالدار 
 ،(2(( فبراير   22 بتاريخ  البيضاء 
مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 
محدودة والتي تتوفر على الخصائص 

التالية :
ولييس برومو«   «  : اسم الشركة 

ش.ذ.م.م
أسست  التي  االغراض   : الهدف 

من ا لها الشركة هي 
واقتناء   ، العقاري  االنعاش   -
غير  أو  املنقولة   ، املمتلكات   ميع 
املنقولة ،  ميع األرا�سي الحضرية أو 

الريفية ؛
لجميع  املباني  تشييد  ميع 

األغراض ؛
اململوكة  املباني  استغالل   -
طريق  عن  مباشرة  إما   ، للشركة 
من  أخرى  طريقة  بأي  أو   ، اإليجار 

طرق االستغالل ؛
املباني  وتسيير  استئجار   ، إدارة   
 
ً
ملكا  

ً
والتي يمكن أن تصبح الحقا  ،

أو  االستحواذ  طريق  عن  للشركة 
التبادل أو املساهمة أو غيرها ؛

- بناء واستغالل وتعزيز املباني ؛
والتشغيل والتأ ير وتبادل  البناء 

وبيع املساكن اال تماعية.-
من  وسيلة  بأية  االستحواذ   -
بما   ، ، على كل أرض عارية  الحقوق 
 ، هدمها  التي سيتم  املباني  ذلك  في 
عمليات  األرا�سي  هذه  على  لتنفيذ 
ولتحرير   ، والتسييج   ، التقسيم 
أنواع  لجميع  اإلنشاءات   ميع 
املباني واملساكن والفلل وغيرها ، مع 
استخدام  وألي  املواد  أنواع   ميع 
وال سيما لالستخدام   ، على اإلطالق 
السكني أو املنهي أو السياحي أو اإلداري 

أو التجاري؛
اال تماعية  األصول  استغالل   -
أو  األرا�سي  بيع  يشكلها  التي 
استئجارها أو تقاسمها في الكثير من 
أو   -- املباني لتشييد املباني السكنية 
الصناعية أو السياحية أو التجارية أو 

الحرفية ،
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- الشروع في  ميع أنشطة البحث 
البناء  مجال  في  وتنفيذها  والتطوير 

والتنمية العقارية ؛
نفسه أو  إما من تلقاء   ، البناء   -
من خالل منح املشروع إلى منظمات 

أخرى ؛
املواد  أنواع  استيراد  ميع   -

الالزمة لعمليات البناء والتقسيم ؛
أو  املساهمات  اخذ  ميع   -
الشركة  غرض  لتحقيق  املصالح 
املحدد عن طريق املساهمة الجزئية 
االكتتاب  أو  االدماج  مساهمة  أو 
في  ميع  املالية  االوراق  شراء  أو 
الشركات القائمة قيد االنشاء و التي 
لها غرض مماثل أو مرتبط ، و عموما 
و  املالية  و  التجارية  العمليات  كل 
لها  التي  و  العقارية  غير  أو  العقارية 
عالقة مباشرة أو غير مباشرة بغرض 
الشركة او من شأنه أن يسهل تطوير 

او توسيع الشركة.
العمليات  عامة  ميع  بصفة  و 
و  العقارية  و  الصناعية  و  التجارية 
املالية أو غيرها التي يمكن أن ترتبط 
بكل  مباشرة  غير  أو  مباشرة  بصفة 

املواضيع املشابهة أو املماثلة.
املدة : 99 سنة من تاريخ تقييدها 
بالسجل التجاري ، إال في حاالت حل 

الشركة قبل األوان أو تمديد مدتها.
عبد  شارع   ،  4(2 الشركة:  مقر 
املومن،  عبد  رياض  إقامة  املومن، 
الدار   -  ( 2 شقة  ،الطابق  عمارة ب 

البيضاء 
رأسمال الشركة : 222.222 درهم 
مقسمة إلى 2.222 حصة بقيمة 222 
و  مدفوعة  الواحدة  للحصة  درهم 

مسدد بالكامل من طرف الشركاء
ملدة  تسيرالشركة  الشركة:  ادارة 
غير محدودة من طرف السيد أحمد 
شريفي  املهدي  السيد  و  الرافعي 
قانونيا  ملتزمة  الشركة  ستكون  و 
بتوقيع  بها  املتعلقة  االعمال  بجميع 
أحمد  السيد  هما  و  املسيرين  احد 

الرافعي أو السيد املهدي شريفي.
تبتدئ من  السنة املالية للشركة: 

فاتح يناير و تنتهي في 32 د نبر 

 22 بتاريخ  التجاري  السجل  من 
القانوني  اإليداع  تم   (2(( فبراير 
البيضاء  بالدار  التجارية  باملحكمة 

تحت رقم532947

364I

 WORLD ART CONSULTING SARL par

abréviation WACON SARL

TASHFIN REAL ESTATE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 WORLD ART CONSULTING
 SARL par abréviation WACON

 SARL
زاوية شارع أبي  رير الطبري 

وزنقة عبد الرحمان ناصر، إقامة 
املنصور، الطابق األول، الشقة رقم 

)، 92222، طنجة، املغرب 
TASHFIN REAL ESTATE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اال تماعي 283 شارع 

ولي العهد، مركز NREA، الطابق 
األر�سي، املكت8 رقم 23، 92222، 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2(4327
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  اعداد  تم   (2(( يناير   (5
املسؤولية  ذات  لشركة  االسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة. 
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  االقتضاء 

 TASHFIN REAL ESTATE
اإلنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري
عنوان املقر اال تماعي : 283 شارع 
الطابق   ،  NREAمركز العهد،  ولي 
 92222  ،23 رقم  املكت8  االر�سي، 

طنجة املغرب.
ا لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 222.222  : مبلغ رأسمال الشركة 
درهم مقسم كالتالي :

السيد : احمد امشيشو 5) حصة 
بقيمة 2.222 درهم للحصة

املعروف  شانواز  محمد   : السيد 
درهم   2.222 بقيمة  حصة   (5

للحصة
مد أنيس أودين مونزور   : السيد 
درهم   2.222 بقيمة  حصة   (5

للحصة
 (5 نيزي  أفرين  نازية   : السيدة 

حصة بقيمة 2.222 درهم للحصة 
والعائلية  الشخصية  االسماء 

وصفات ومواطن الشركاء : 
عنوانه  امشيشو  احمد   : السيد 
العوينة  حومة  قدور  الحاج  اعزي8 

92222 طنجة املغرب
املعروف  شانواز  محمد   : السيد 
دهانموندي  24/أ  رود   36 هاو2 

29)2 دكا بنغالديش 
مد أنيس أودين مونزور   : السيد 
عنوانه فاتح بور شاندخالي بايكاشا 

9222 خولنا بنغالديش
السيدة : نازية أفرين نيزي عنوانها 
 9222 بايكاشا  شاندخالي  بور  فاتح 

خولنا بنغالديش
والعائلية  الشخصية  االسماء   

ومواطن مسيري الشركة: 
عنوانه  امشيشو  احمد  السيد 
العوينة  حومة  قدور  الحاج  اعزي8 
االيداع  املغربتم  طنجة   92222
بطنجة  التجارية  باملحكمة  القانوني 
رقم  تحت   (2(( فبراير   28 بتاريخ 

.(52735

365I

MRK FINANCES CONSEILS

TOV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MRK FINANCES CONSEILS
N 888 BLOC 6 AZLI مراكش - 

42222 مراكش املغرب
TOV شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اال تماعي طريق الدار 
البيضاء كودية لعبيد شقة نر س 
رقم 7 إقامة املنار مراكش - 42222 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري: 

2((682
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   (5
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة  الشركة:  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

.TOV :االقتضاء بمختصر تسميتها
غرض الشركة بإيجاز: بيع وشراء 

املواد الغذائية واملشروبات.
طريق  اال تماعي:  املقر  عنوان 
شقة  لعبيد  كودية  البيضاء  الدار 
 - إقامة املنار مراكش   7 نر س رقم 

42222 مراكش املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة: 99 سنة.
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 922 حديد:  بن  نائلة  السيدة 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة.
 222  : شخمان  عادل  السيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة نائلة بن حديد عنوانه(ا) 
الشقيقة شارع كوروت كندا  الجزر 

42222 مراكش املغرب.
عنوانه(ا)  شخمان  عادل  السيد 
الشقيقة شارع كوروت كندا  الجزر 

42222 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة نائلة بن حديد عنوانه(ا) 
الشقيقة شارع كوروت كندا  الجزر 

42222 مراكش املغرب
عنوانه(ا)  شخمان  عادل  السيد 
الشقيقة شارع كوروت كندا  الجزر 

42222 مراكش املغرب
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   22 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

))2) تحت رقم 798)23.

366I

SODIGECO

RESEAU AMAN›PC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

SODIGECO
شارع الداخلة العمارة 22 شقة 8 
مكنا2 ، 52222، مكنا2 املغرب

RESEAU AMAN›PC شركة 
ذات املسؤولية املحدودة(في طور 

التصفية)
وعنوان مقرها اإل تماعي 537 

مر ان 4 سيدي بوزكري - 52222 
مكنا2 املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.33265
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
))2) تقرر حل  29 فبراير  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ   RESEAU AMAN’PC
وعنوان  درهم   222.222 رأسمالها 
 4 مر ان   537 اإل تماعي  مقرها 
مكنا2   52222  - بوزكري  سيدي 
 DISSOLUTION  : املغرب نتيجة ل 

.ANTICIPÉE DE LA SOCIETE
 537 ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 52222  - سيدي بوزكري   4 مر ان 

مكنا2 املغرب. 
و عين:

و  التهامي  الطي8  السيد(ة) 
 52222  4 مر ان   537 عنوانه(ا) 
مكنا2 املغرب كمصفي (ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة و محل تبليغ العقود و الوثائق 
 4 مر ان   537  : املتعلقة بالتصفية 
اإليداع  مكناستم  بوزكري  سيدي 
القانوني باملحكمة التجارية بمكنا2 
بتاريخ 24 فبراير ))2) تحت رقم 48.

367I

O CAPITAL GROUP

Hanouty Shop
شركة املساهمة

رفع رأسمال الشركة

Hanouty Shop S.A
مساهمة شركة 

برأسمال 20.399.000،00 درهم 
املقر اال تماعي 5 شارع عبد اللطيف 

بن قدور، الطابق الرابع، الدار 
البيضاء

السجل التجاري بالدار البيضاء رقم 
252932

التعريف الجبائي 2223882
زيادة في رأسمال الشركة

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
 32 اإلستثنائي للشركة املؤرخ بتاريخ 

ديسمبر 2)2)
قرر املساهمون ما يلي

ـ الزيادة في رأسمال الشركة بقيمة 
ثالثة ماليين وستمائة وواحد وثالثون 
 (3.631.100،00) ومائة  ألف 
مليوًنا  عشر  ستة  من  لرفعه  درهم 
ألًفا  وستون  وسبعة  وسبعمائة 
درهم   (16.767.900،00) وتسعمائة 
 وثالثمائة و تسعة 

ً
إلى عشرون مليونا

(20.399.000،00)  
ً
ألفا وتسعون 

درهم عن طريق إدماج تقريبا  ميع 
والدي  للشركة  الجارية  الحسابات 
 BANK OF AFRICA تمتلكه و شركة

و RMA امللكية املغربية للتامين
;O CAPITAL GROUP

- تفعيل عملية الزيادة في رأسمال 
الشركة ;

من   )7( السابع  البند  حدف 
القوانين األساسية للشركة و اإلحاطة 

علما بتغيير ترقيم  ميع ـ
البنود املوالية له ؛ 

 CAPITAL  « ترقيمه  ليصبح 
SOCIAL - تغيير ترقيم البند 8 »

األساسية  القوانين  من   7 البند 
للشركة ؛ تم اإليداع القانوني بكتابة 
للدار  التجارية  للمحكمة  الضبط 

البيضاء بتاريخ 7 فبراير ))2)
تحت رقم 822793

368I

هاي ماركت

هاي ماركت
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

هاي ماركت
8)2 شارع العرعار الطابق ) املكت8 

6 ، 2222)، الدار البيضاء املغرب
هاي ماركت شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 8)2 شارع 
العرعار الطابق ) املكت8 6 الدار 
البيضاء 2222) الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5(27(2
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(2 شتنبر   32
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
هاي   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

ماركت.
البيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
و  للمنتجات  الجملة  و  بالتجزئة 

املعدات املنزلية.
 2(8  : اال تماعي  املقر  عنوان 
 6 املكت8   ( الطابق  العرعار  شارع 
2222) الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
القادري  منير  موالي  السيد 
سيدي  شارع  عنوانه(ا)  بودشيش 

فاتح رقم 8 22222 الرباط املغرب.
عنوانه(ا)  لخلوفي  املهدي  السيد 
بكادر كومرسيال رقم 59 شارع الكور 
سان   95(22 سان غراسيان فرنسا 

غراسيان فرنسا.

بقطاع  السيد علي زكي عنوانه(ا) 
 8 ب الشقة رقم  اقامة السفراء   23

حي الرياض 22222 الرباط املغرب.
كلين  املهدي  موالي  السيد 
القادرية  بالزاوية  القاطن  عنوانه(ا) 
بركان   63322 بمذاغ  البودشيشية 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  ابكان  طارق  السيد 
 34 رقم   3 زنقة  بوشعي8  شارع 

2222) الدار البيضاء املغرب
كلين  املهدي  موالي  السيد 
القادرية  بالزاوية  القاطن  عنوانه(ا) 
بركان   63322 بمذاغ  البودشيشية 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أكتوبر 2)2) تحت رقم -.
369I

موثق

د ن س فود
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

موثق
بني مالل شارع محمد الخامس 
عمارة رقم 8)4 الطابق االول ، 

3222)، بني مالل املغرب
د ن 2 فود شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي متجر 

بالسفلي رقم 2 شارع محمد 
الخامس املهدي )2-2 تجزئة املهدي 

2 حي سومية - 3222) بني مالل 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2(372

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(2 د نبر   ((
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
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عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها : د ن 2 

فود.
تشغيل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
مشروع الستخدامه كمقهى و مطعم

بيتزا  املأكوالت  يشمل  ميع 
مشروبات و فطائر و مثلجات و غيرها.
متجر   : اال تماعي  املقر  عنوان 
بالسفلي رقم 2 شارع محمد الخامس 
حي   2 املهدي  تجزئة   2(-2 املهدي 

سومية - 3222) بني مالل املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد ادريس صالح : 522 حصة 

بقيمة 222 درهم للحصة .
حصة   522  : نبيل صالح  السيد 

بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد ادريس صالح عنوانه(ا) حي 
التقدم تجزئة الصومعة بلوك ) رقم 

) 3222) بني مالل املغرب.
حي  السيد نبيل صالح عنوانه(ا) 
 ( رقم   ( بلوك  الصومعة  التقدم 

3222) بني مالل املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ادريس صالح عنوانه(ا) حي 
التقدم تجزئة الصومعة بلوك ) رقم 

) 3222) بني مالل املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببني مالل بتاريخ 24 فبراير 

))2) تحت رقم 224.
372I

fiduciaire dar dmana

Dija Food-Truck et Event
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduciaire dar dmana
حي الدرعاويين درب الدرعاويين 

رقم 22 وزان حي الدرعاويين درب 
الدرعاويين رقم 22 وزان، 22)26، 

وزان املغرب

Dija Food-Truck et Event شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي حي العدير 
تجزئة اكرام شارع عبد السالم بن 
املختار رقم 42 وزان - 22)26 وزان 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2925

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   2(
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 Dija  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.Food-Truck et Event
تقديم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الطعام-منظم املناسبات-ممول.
عنوان املقر اال تماعي : حي العدير 
بن  السالم  عبد  شارع  اكرام  تجزئة 
22)26 وزان   - 42 وزان  املختار رقم 

املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 : الجباري  السالم  عبد  السيد 
درهم   222 بقيمة  حصة   2.222

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الجباري  السالم  عبد  السيد 
دار  درب  طيلول  حي  عنوانه(ا) 
22)26 وزان  22 وزان  السقف رقم 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الجباري  السالم  عبد  السيد 
دار  درب  طيلول  حي  عنوانه(ا) 
22)26 وزان  22 وزان  السقف رقم 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   29 بتاريخ  بوزان  االبتدائية 

))2) تحت رقم )346.
372I

STE CABINET CONSEIL KASBAH

منرال مروكان
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 STE CABINET CONSEIL
KASBAH

 N°218 RUE ERRISSANI
 HAY OUED EDDAHAB

 OUARZAZATE ، 45000،
OUARZAZATE MAROC

منرال مروكان شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي حي تا دة 
ترميكت ورزازات - 45226 ورزازات 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
228(9

 25 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( فبراير 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
منرال   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

مروكان.
تشغيل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املنا م أو التعدين
أو  أو حفار  يد مع ذراع  صوت 

محرك محمول
مقاول األشغال الشاقة أو البناء

مقاول التركيبات الكهربائية
حدائق  صيانة  أو  زراعة  مقاول 

املنتزهات أو املنتزهات.
عنوان املقر اال تماعي : حي تا دة 
ورزازات   45226  - ترميكت ورزازات 

املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسمال الشركة: 2.222.222 
درهم، مقسم كالتالي:

السيد احمد افرو : 2.222 حصة 
بقيمة 2.222 درهم للحصة .

2222 بقيمة   : السيد احمد افرو 
2.222 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  افرو  احمد  السيد 
دوار تكمي الجديد الجنوب ترميكت 

ورزازات 45226 ورزازات املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  افرو  احمد  السيد 
دوار تكمي الجديد الجنوب ترميكت 

ورزازات 45226 ورزازات املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   (2 االبتدائية بورزازات بتاريخ 

))2) تحت رقم )7.
37(I

ALLEGEANCE CONSULTING

 OPTIMA IMMOBILIERE
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وفاة شريك

ALLEGEANCE CONSULTING
ساحة الرودني تقاطع شارع طانطان 
و شارع لبنان اقامة لينى رقم 52&52 

، 92222، طنجة املغرب
 OPTIMA IMMOBILIERE SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي شارع أبو 
داود الظاهري اقامة الحديقة رقم 

8 - 92222 طنجة املغرب.
وفاة شريك

رقم التقييد في السجل التجاري 
.38227

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 23 د نبر 2)2) تم اإلعالم 
و  االدري�سي  احمد  الشريك  بوفاة 
 
ً
تبعا الورثة  على  حصصه  توزيع 
شتنبر   (7 في  املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

2)2) بالشكل األتي :
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 ، االدري�سي  محمد  السيد(ة) 
)6.56 حصة .

السيد(ة) انس االدري�سي ، )6.56 
حصة .

 ، االدري�سي  حفصة  السيد(ة) 
82).3 حصة .

 ، االدري�سي  عائشة  السيد(ة) 
82).3 حصة .

السيد(ة) نعمة االدري�سي ، 82).3 
حصة .

السيد(ة) كوثر االدري�سي ، 82).3 
حصة .

السيد(ة) وفاء لعرو�سي ، 3.752 
حصة .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   28 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

))2) تحت رقم 9)527).
373I

MOORISH

GM STONE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MOORISH
39 شارع لال ياقوت الطابق 5 شقة د 

، 2282)، الدار البيضاء املغرب
GM STONE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي زاوية 
شارع عبد املومن و زنقة سمية، 
إقامة شهرزاد 3 الطابق 4 الرقم 

2) النخيل - 2342) الدارالبيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
532777

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   2(
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 GM  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.STONE
البناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

واألعمال املختلفة
رخامي.

زاوية   : اال تماعي  املقر  عنوان 
سمية،  زنقة  و  املومن  عبد  شارع 
الرقم   4 الطابق   3 شهرزاد  إقامة 
الدارالبيضاء   (2342  - النخيل   (2

املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد أنس مهتاد : 2.222 حصة 

بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  مهتاد  أنس  السيد 
 526 رقم  طاح  شارع  حسن  تجزئة 
الدارالبيضاء   (2222 الشق  عين 

املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  مهتاد  أنس  السيد 
 526 رقم  طاح  شارع  حسن  تجزئة 
الدارالبيضاء   (2222 الشق  عين 

املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم 8)2)82.
374I

GLOFID

STATION PETRO ZEROIAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GLOFID
296 شارع السفير بن عائشة الطابق 

الثاني الرقم 4 ، 2322)، الدار 
البيضاء املغرب

 STATION PETRO ZEROIAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي زاوية 

سايس ساهل سيدي سماعيل - 

4222) الجديدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

29245

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(2 نونبر   (9

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.STATION PETRO ZEROIAL

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

تسييرمحطة خدمة للسيارات

مشغل مطعم.
زاوية   : اال تماعي  املقر  عنوان 

 - سماعيل  سيدي  ساهل  سايس 

4222) الجديدة املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 2.222  : السيد عمار عبدالفتاح 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عمار عبدالفتاح عنوانه(ا) 

دوار مزرارة بني هالل 4352) سيدي 

بنور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عمار عبدالفتاح عنوانه(ا) 

دوار مزرارة بني هالل 4352) سيدي 

بنور املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالجديدة بتاريخ 27 فبراير 

))2) تحت رقم 7469).

375I

ASRIGOCE TANGER SARL

ASRIGOCE TANGER SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

ASRIGOCE TANGER SARL
العرفان املجموعة السكنية 6 عمارة 

8 الطابق االول رقم 8 ، 92292، 
طنجة املغرب

ASRIGOCE TANGER SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة(في طور 

التصفية)
وعنوان مقرها اإل تماعي العرفان 

املجموعة السكنية 6 عمارة 8 
الطابق االول رقم 8 - 92292 طنجة 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.83977

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
2)2) تقرر حل  24 د نبر  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ   ASRIGOCE TANGER SARL
وعنوان  درهم   22.222 رأسمالها 
مقرها اإل تماعي العرفان املجموعة 
السكنية 6 عمارة 8 الطابق االول رقم 
8 - 92292 طنجة املغرب نتيجة ل : 

توقف نشاط الشركة.
و حدد مقر التصفية ب العرفان 
املجموعة السكنية 6 عمارة 8 الطابق 
االول رقم 8 - 92292 طنجة املغرب. 

و عين:
خرشوف  محمد  السيد(ة) 
املجموعة  العرفان  عنوانه(ا)  و 
السكنية 6 عمارة 8 الطابق االول رقم 
8 92292 طنجة املغرب كمصفي (ة) 

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
الوثائق املتعلقة بالتصفية : العرفان 
املجموعة السكنية 6 عمارة 8 الطابق 
القانوني  اإليداع  8تم  رقم  االول 
باملحكمة التجارية بطنجة بتاريخ )2 

يناير ))2) تحت رقم 73).

376I
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CABINET CONSULTING TOGESTION SARL

STE ALOUTA MED
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CABINET CONSULTING

TOGESTION SARL

 av. hassan II bloc 1 N° 21 ،

222)7، السمارة املغرب

STE ALOUTA MED شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي مدينة 

الوفاق بلوك ب رقم 2))2 العيون - 

72222 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

42223

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   27

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. ALOUTA MED

اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء اشغال مختلفة .

مدينة   : اال تماعي  املقر  عنوان 

الوفاق بلوك ب رقم 2))2 العيون - 

72222 العيون املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد سيدي محمد ملين االبيهي 

درهم   222 بقيمة  حصة   2.222  :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد سيدي محمد ملين االبيهي 

شارع  محمد  سيدي  حي  عنوانه(ا) 

 72222 العيون   75 رقم  القرى  ام 

العيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد سيدي محمد ملين االبيهي 

شارع  محمد  سيدي  حي  عنوانه(ا) 

 72222 العيون   75 رقم  القرى  ام 

العيون املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   (7 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

))2) تحت رقم 211/2022.

377I

BOUCHTA COMPTA

MEDAFOUSSE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

BOUCHTA COMPTA

 RUE MASSINET RES.

 CHAIME«B« 1erETAGE N° 3 ،

90000، TANGER MAROC

MEDAFOUSSE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة(في طور 

التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي زنقة 

ماسينيط اقامة شيماء ‹ب‹ الطابق 

االول رقم 3 - 92222 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(7792

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   (2(( يناير   27 املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

رأسمالها  مبلغ   MEDAFOUSSE

مقرها  وعنوان  درهم   52.222

اقامة  ماسينيط  زنقة  اإل تماعي 

 -  3 رقم  االول  الطابق  ’ب’  شيماء 

92222 طنجة املغرب نتيجة ل : وفاة 

املالك للشركة .

زنقة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

الطابق  ’ب’  ماسينيط اقامة شيماء 

االول رقم 3 - 92222 طنجة املغرب. 

و عين:

ليلة بايجو و عنوانه(ا)  السيد(ة) 

 49 زنقة  العبق  قطاع  الرهراه  حي 

(ة)  املغرب كمصفي  طنجة   92222

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

-تم   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 

التجارية  باملحكمة  القانوني  اإليداع 

بطنجة بتاريخ 23 فبراير ))2) تحت 

رقم 2244.

378I

فيديسير بسمة شركة دات املسؤولية املحدودة دات 

الشريك الوحيد

إكس وولف
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

فيديسير بسمة شركة دات 

املسؤولية املحدودة دات الشريك 

الوحيد

تجزئة عثمان زنقة )2 رقم 39-37 

عين الشق الدار البيضاء ، 2472)، 

الدار البيضاء املغرب

إكس وولف شركة ذات املسؤولية 

املحدودة(في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي حي 

السدري مجموعة 3 زنقة 22 رقم 

273 الطابق 2 رقم 2 - 2652) الدار 

البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.383765

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

2)2) تقرر حل  3) د نبر  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

إكس وولف مبلغ رأسمالها 222.222 

اإل تماعي حي  درهم وعنوان مقرها 
رقم   22 زنقة   3 مجموعة  السدري 

273 الطابق 2 رقم 2 - 2652) الدار 

ظروف   : ل  نتيجة  املغرب  البيضاء 

اقتصادية.

وحدد مقر التصفية بحي السدري 
مجموعة 3 زنقة 22 رقم 273 الطابق 
البيضاء  الدار   (2652  -  2 رقم   2

املغرب. 
و عين:

السيد(ة) محمد ودكار و عنوانه(ا) 
السالمة 2 زنقة 226 رقم 29 2672) 
(ة)  كمصفي  املغرب  البيضاء  الدار 

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
-تم   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 
التجارية  باملحكمة  القانوني  اإليداع 
بالدار البيضاء بتاريخ 32 يناير ))2) 

تحت رقم 822685.
379I

BOUCHTA COMPTA

 H-TOP D’INGÉNIERIE
 TOPOGRAPHIQUE ET
D›EXPERTISE FONCIÈRE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر اال تماعي للشركة

BOUCHTA COMPTA
 RUE MASSINET RES.

 CHAIME«B« 1erETAGE N° 3 ،
90000، TANGER MAROC
 H-TOP D’INGÉNIERIE
 TOPOGRAPHIQUE ET

D›EXPERTISE FONCIÈRE شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي طريق 

الرباط تجزئة فلورنسيا اقامة رقم 
23 الطابق ) رقم 4 بن ديبان - 

92222 طنجة املغرب.
تحويل املقر اال تماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.83569

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم تحويل   (2(( يناير   23 املؤرخ في 
املقر اال تماعي الحالي للشركة من » 
طريق الرباط تجزئة فلورنسيا اقامة 
 - 4 بن ديبان  ) رقم  الطابق   23 رقم 
شارع   « إلى  املغرب«  طنجة   92222
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مريم  تجزئة   25 القطعة  القد2 
) الشقة رقم  الطابق   64 عمارة رقم 
3 بني مكادة - 92222 طنجة املغرب«
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   32 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

))2) تحت رقم 942.
382I

TANWIR AUDIT ET CONSEIL

IBIKRI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

TANWIR AUDIT ET CONSEIL
 1ER ETAGE NR 2 IMM 25 LOT
 ZAITOUNE TIKIOUINE PRES

 DE BMCI AGADIR TIKIOUINE،
80000، AGADIR MAROC

IBIKRI شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي الطابق 
االول رقم ) عمارة 5) تجزثة 
الزيتون تيكيوين اكادير اكادير 

82222 اكادير املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

52435
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   (6
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
.IBIKRI : اإلقتضاء بمختصر تسميتها
البيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

والشراء
التصدير و االستيراد.

الطابق   : اال تماعي  املقر  عنوان 
االول رقم ) عمارة 5) تجزثة الزيتون 
تيكيوين اكادير اكادير 82222 اكادير 

املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 2.222  : هيثم  شاكري  السيد 
حصة بقيمة 222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  هيثم  شاكري  السيد 
 5( رقم  تسيال  الشفشون  زنقة 
انزكان   82222 انزكان  الدشيرة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  هيثم  شاكري  السيد 
 5( رقم  تسيال  الشفشون  زنقة 
انزكان   82222 انزكان  الدشيرة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   22 بتاريخ  باكادير  التجارية 

))2) تحت رقم 228526.

382I

mtihri consulting sarl au

BEST CONST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

mtihri consulting sarl au
رقم 67) تجزئة التنمية وسالن 
 MEKNES ،52222 ، 2مكنا

maroc
BEST CONST شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي أوالد 
الطي8 سفلى 32222 - 32222 

فا2 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

72(27
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   27
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 BEST  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.CONST

األشغال   : غرض الشركة بإيجاز 
املختلفة.

أوالد   : اال تماعي  املقر  عنوان 
الطي8 سفلى 32222 - 32222 فا2 

املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد عزيز الحو�سي : 522 حصة 

بقيمة 222 درهم للحصة .
 522  : إدريس  أمعضر  السيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  إدريس  أمعضر  السيد 
دوار ايت لحسن أويوسف أيت سبع 

صفرو 32222 صفرو املغرب.
عنوانه(ا)  الحو�سي  عزيز  السيد 
رقم 672 حي الجديد بنسودة 32222 

فا2 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  الحو�سي  عزيز  السيد 
رقم 672 حي الجديد بنسودة 32222 

فا2 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   28 بتاريخ  بفا2  التجارية 

))2) تحت رقم 642.

38(I

LA DILIGENCE COMPTABLE

MAJAL IMMO
إعالن متعدد القرارات

LA DILIGENCE COMPTABLE
26 زنقة عبد العزيز الثعالبي شارع 
عالل بن عبد هللا الطابق الثاني 
املكت8 رقم 24 فا2 ، 32222، 

فا2 املغرب
MAJAL IMMO »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها اال تماعي: رقم 6 
عمارة S6 الطابق الرابع شارع ابن 
الخطي8 حي األزهر - 32222 فا2 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.53743

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

))2)تم اتخاذ  فبراير   23 املؤرخ في 

القرارات التالية: 

على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 

من  الشركة  رأسمال  رفع  تم  مايلي: 

100.000,00 درهم إلى 500.000,00 

حصة  ديدة   4222 بخلق   ، درهم 

للحصة  درهم   100,00 بقيمة 

قدره  إ مالي  بمبلغ  الواحدة 

بإيداع  دلك  و  درهم،   400.000,00

في  نقدا  درهم   230.000,00 مبلغ 

بإدماج  و  للشركة  البنكي  الحساب 

بمبلغ  للشركاء  الجاري  الحساب 

170.000,00 درهم.

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 
من القانون   7 و   6 تعديل الفصول 

القانون األسا�سي  األسا�سي و تحيين 

للشركة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
من القانون   7 و   6 تعديل الفصول 

األسا�سي .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   22 بتاريخ  بفا2  التجارية 

))2) تحت رقم 699.

383I

GLOBE FIDUCIAIRE

TRINOVA ELECTRO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

GLOBE FIDUCIAIRE

24 شارع الزرقطوني الطابق 9 رقم 

28 ، 2222)، الدار البيضاء املغرب

TRINOVA ELECTRO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 7) زنقة 

البشيرلعلج اقامة فالجولي الطابق 

الثاني رقم 9 الدار البيضاء - 2222) 

الدار البيضاء املغرب.



3795 الجريدة الرسميةعدد 5725 - 8) ر 8 2443 )) مار2 ))2)) 

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.532743
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   (2(( فبراير   29 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
»922.222 درهم« أي من »222.222 
عن  درهم«   2.222.222« إلى  درهم« 
أو  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

عينية
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم 622)82.
384I

SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI SARL AU

 CLINIQUE DES CEDRES
KHENIFRA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI
SARL AU

59 شارع االمير موالي عبد هللا ، 
54222، خنيفرة املغرب

 CLINIQUE DES CEDRES
KHENIFRA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 73 زنقة 3 

حي األمل - 54222 خنيفرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
4273

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
: تسميتها  بمختصر   اإلقتضاء 

 CLINIQUE DES CEDRES
. KHENIFRA

:  راح أو  غرض الشركة بإيجاز 
أخصائي يعمل في العيادة .

زنقة   73  : عنوان املقر اال تماعي 
3 حي األمل - 54222 خنيفرة املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 588.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 522  : حافض  محمد  السيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
مساهمة   : السيد محمد حافض 
عينية بأصول شخص ذاتي في شركة 
 538.222 بقيمة  حصة   5382 ب 

درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  حافض  محمد  السيد 
خنيفرة   54222  24 حي اكدال رقم 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  حافض  محمد  السيد 
خنيفرة   54222  24 حي اكدال رقم 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   29 االبتدائية بخنيفرة بتاريخ 

))2) تحت رقم 55.

385I

BEST ADVISORY AND ACCOUNTING

MZ UNIVERS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 BEST ADVISORY AND
ACCOUNTING

 Imm 177, Nassim, Quartier Sidi
 Maarouf, ETG 02, Bureau N° 04

20340 ،، البيضاء املغرب
MZ UNIVERS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي ع اللة 
الياقوت ، زنقة العرعار، عمارة 
9 ، إقامة كاليس ، الطابق الرابع 
، الشقة 27. - 2222) البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5325(5

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   (2
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 MZ  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.UNIVERS
التجارة   -  : غرض الشركة بإيجاز 

و / أو تجارة الجملة غير املتخصصة
أعمال مختلفة 

استشارة في التهيئة
- استيراد وتصدير

وبيع املعدات أو  عمليات شراء   -
األدوات أو املواد .

اللة  ع   : اال تماعي  املقر  عنوان 
 ،  9 عمارة  زنقة العرعار،   ، الياقوت 
إقامة كاليس ، الطابق الرابع ، الشقة 

27. - 2222) البيضاء املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 522  : شقايري  محمد  السيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
 522  : حفيظي  زكرياء  السيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد شقايري عنوانه(ا) 
حي الراحة   4 زنقة الخزام شقة   29

2222) البيضاء املغرب.
عنوانه(ا)  حفيظي  زكرياء  السيد 
هللا  فضل  تجزءة   7 مجموعة   2(

طابق 2 2652) املحمدية املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد شقايري عنوانه(ا) 
حي الراحة   4 زنقة الخزام شقة   29

2222) البيضاء املغرب

عنوانه(ا)  حفيظي  زكرياء  السيد 

هللا  فضل  تجزءة   7 مجموعة   2(

طابق 2 2652) املحمدية املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم -.

386I

 AUDIT CONSEIL ET GESTION DES

ENTREPRISE

DREAM MAILLE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 AUDIT CONSEIL ET GESTION

DES ENTREPRISE

 RUE MANSOUR EL ABIDI 25

 1er étage MAARIF ، 20330،

CASABLANCA MAROC

DREAM MAILLE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي الحي 

الصناعي موالي رشيد زنقة ) مكرر 

رقم 5)-6) الطابق الثاني - 2672) 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

532(73

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   23

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DREAM MAILLE

صناعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املالبس.
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الحي   : اال تماعي  املقر  عنوان 
مكرر   ( الصناعي موالي رشيد زنقة 
 (2672  - الطابق الثاني   (5-(6 رقم 

الدار البيضاء املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

علي  بعجة  خديجة  السيدة 
عنوانه(ا) زنقة أحمد الشر�سي اقامة 

املولد شقة 54 بوركون 2262) الدار 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

علي  بعجة  خديجة  السيدة 
عنوانه(ا) زنقة أحمد الشر�سي اقامة 

املولد شقة 54 بوركون 2262) الدار 

البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (8 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يناير ))2) تحت رقم -.

387I

SOCIETE FICOMAN

 SOCIETE NEWMEK EL
HOUSAYNI SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOCIETE FICOMAN

 RUE SAFI REIDANCE AIDA

 APPT 7 2 ET E ETAGE( VN)

 meknes، 50000، Meknes

MAROC

 SOCIETE NEWMEK EL

HOUSAYNI SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 228 

شقة بالطابق األر�سي تجزئة القايد 

عياد األطلس ) مكنا2 - 52222 

مكنا2 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

54283

 (6 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(2 يونيو 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 SOCIETE NEWMEK EL  :

.HOUSAYNI SARL AU

غرض الشركة بإيجاز : بيع وشراء 

املالبس

املتا رة

االستيراد والتصدير.
عنوان املقر اال تماعي : رقم 228 

شقة بالطابق األر�سي تجزئة القايد 

 52222  - مكنا2   ( األطلس  عياد 

مكنا2 املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 2.222  : السيد الحسيني بوشتة 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الحسيني بوشتة عنوانه(ا) 

 ( االطلس  القايد عياد  تجزئة   228

مكنا2 52222 مكنا2 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الحسيني بوشتة عنوانه(ا) 

 ( االطلس  القايد عياد  تجزئة   228

مكنا2 52222 مكنا2 املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   32 بتاريخ  بمكنا2  التجارية 

2)2) تحت رقم 3927.

388I

FIDUNION-MAROC

 MAISON 
 INTERNATIONALE DU

LIVRE
إعالن متعدد القرارات

FIDUNION-MAROC

 RUE EL AMRAOUI BRAHIM ,(3

 CASABLANCA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 MAISON INTERNATIONALE 

DU LIVRE »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها اال تماعي: 23 ، زنقة 

إبن خيران ، املحل رقم 2 - 52)2) 

الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.46(269

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

اتخاذ  ))2)تم  يناير   28 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

 OGD تفويت األسهم : تفويت شركة

إ تماعية  حصة   522 ل   MAROC

من أصل 2.222 حصة لفائدة السيد 

يناير   28 بتاريخ  الخطاب  إدريس 

(2((

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

ربيع  احمد  السيد  املسير:  إستقالة 

عطية عطا

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

إلى  للشركة  اإل تماعي  املقر  تحويل 
23 ، زنقة إبن خيران ، املحل رقم )

على  ينص  الذي   :4 رقم  قرار 

تحول الشركة إلى شركة ذات  مايلي: 

شريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

وحيد.

على  ينص  الذي   :5 رقم  قرار 

مايلي: إعادة صياغة وإعتماد النظام 

األسا�سي الجديد للشركة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم  ميع البنود: الذي ينص 

على مايلي: . ميع البنود

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم 786)82.

389I

JURIS LEGAL

BYM TRANSFERT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

JURIS LEGAL
 Angle Bd Abdelmoumen &

 Rue Chatila, Résidence Kamar,
 Etg 3, Bureau 6 ، 20000،

CASABLANCA MAROC
BYM TRANSFERT شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 

لوكو2 رقم 22 سعد الخير - 2222) 
الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5(6665

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(2 د نبر   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 BYM  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.TRANSFERT
الوساطة   : غرض الشركة بإيجاز 

في تحويل األموال.
شارع   : اال تماعي  املقر  عنوان 
لوكو2 رقم 22 سعد الخير - 2222) 

الدارالبيضاء املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
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 2.222  : بلمختار  السيد يوسف 
حصة بقيمة 222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد يوسف بلمختار عنوانه(ا) 
 (2222 السالم  حي  اسني  زنقة   3(

الدارالبيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد يوسف بلمختار عنوانه(ا) 
 (2222 السالم  حي  اسني  زنقة   3(

الدارالبيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (( بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

د نبر 2)2) تحت رقم -.
392I

LE PREMIER CONSEIL

CLUTCH SOLUTIONS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC
CLUTCH SOLUTIONS شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإل تماعي الطابق 

الثاني رقم 3) أطلسية نواير أ شارع 
ابن سيناء السماللية مراكش عين 
مزوار زنقة العراق عمارة اعمارة 
مراكش 42222 مراكش املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.227467
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر   (2(2 د نبر   22 في  املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 
 CLUTCH الوحيد  الشريك  ذات 
رأسمالها  مبلغ   SOLUTIONS
مقرها  وعنوان  درهم   222.222
 (3 رقم  الثاني  الطابق  اإل تماعي 
سيناء  ابن  شارع  أ  نواير  أطلسية 

زنقة  مزوار  عين  مراكش  السماللية 
العراق عمارة اعمارة مراكش 42222 
التوقف   : ل  نتيجة  املغرب  مراكش 

النهائي عن النشاط.
و حدد مقر التصفية ب الطابق 
أطلسية نواير أ شارع   (3 الثاني رقم 
 - مراكش  السماللية  سيناء  ابن 

42222 مراكش املغرب. 
و عين:

السيد(ة) أسية وكدي و عنوانه(ا) 
الطابق   2 شقة   7 الوئام عمارة  حي 
السفلي األلفة البيضاء 2))2) الدار 
البيضاء املغرب كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
الطابق   : الوثائق املتعلقة بالتصفية 
أطلسية نواير أ شارع   (3 الثاني رقم 
مراكشتم  السماللية  سيناء  ابن 
التجارية  باملحكمة  القانوني  اإليداع 
بمراكش بتاريخ 7) يناير ))2) تحت 

رقم 53))23.
392I

AL HUDA CONSEIL SARL

STE 3FJ
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AL HUDA CONSEIL SARL
72 شارع محمد الزرقطوني اقامة 

كوثر الشقة 9 ، 32222، فا2 
املغرب

STE 3FJ شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 53) -أ- 
تجزئة املنتزه 2 طريق مكنا2 املحل 

) - 32222 فا2 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
72242

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   28
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. 3FJ
بيع مواد   : غرض الشركة بإيجاز 

البناء..
-أ-   (53  : عنوان املقر اال تماعي 
طريق مكنا2 املحل   2 تجزئة املنتزه 

) - 32222 فا2 املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد عبد الحيم املريني : 2.222 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
املريني  الحيم  عبد  السيد 
اآلراك  نان  زنقة   2( عنوانه(ا) 
32222 فا2  العلمي سيدي بو يدة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
املريني  الحيم  عبد  السيد 
اآلراك  نان  زنقة   2( عنوانه(ا) 
32222 فا2  العلمي سيدي بو يدة 

املغرب
الوليدي  االاله  عبد  السيد 
3 حي القد2  8 رقم  عنوانه(ا) بلوك 

) ليراك 32222 فا2 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   23 بتاريخ  بفا2  التجارية 

))2) تحت رقم 557.

39(I

MON COMPTABLE SARL

MON COMPTABLE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر اال تماعي للشركة

MON COMPTABLE SARL
 36RUE DE BERKANE 2 EME

 ETAGE APPT 6 OUJDA ، 60000،
OUJDA MAROC

MON COMPTABLE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 36 زنقة 
بركان عمارة الفالقي الطابق الثاني 

رقم 6 - 62222 و دة املغرب.
تحويل املقر اال تماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(4255

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تحويل   (2(( يناير   32 املؤرخ في 
من  للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 
»36 زنقة بركان عمارة الفالقي الطابق 
الثاني رقم 6 - 62222 و دة املغرب« 
 62222  - سجلماسة  زنقة   (2« إلى 

و دة املغرب«
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   24 بتاريخ  بو دة  التجارية 

))2) تحت رقم 522.

393I

MON COMPTABLE SARL

MON COMPTABLE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

MON COMPTABLE SARL
 36RUE DE BERKANE 2 EME

 ETAGE APPT 6 OUJDA ، 60000،
OUJDA MAROC

MON COMPTABLE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 2) زنقة 
سجلماسة - 62222 و دة املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(4255
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
رفع  تم   (2(( يناير   32 في  املؤرخ 
رأسمال الشركة بمبلغ قدره »92.222 
إلى  درهم«   22.222« أي من  درهم« 
»222.222 درهم« عن طريق : تقديم 

حصص نقدية أو عينية
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   24 بتاريخ  بو دة  التجارية 

))2) تحت رقم 522.

394I
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AMIATIS CONSEIL

VASTE MAISON
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

AMIATIS CONSEIL

اقامة الحديقة ٬الطابق الثالث٬ 

مكت8 53 ٬طريق الرباط ٬عين 

السبع ، 2222)، الدار البيضاء 

املغرب

VASTE MAISON شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اال تماعي زينيث 

ميلينيوم ، املبنى 3 ، الطابق 

الخامس ، إقامة التوفيق ، سيدي 

معروف - 2222) الدار البيضاء 

املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3729(5

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في 2) يناير ))2) تمت إضافة 

إلى نشاط الشركة  التالية  األنشطة 

الحالي :

- شراء أو بيع أو تأ ير أي معدات 

سيارة   ، مستعملة  أو  نقل  ديدة 

 ، حافلة   ، شاحنة   ، نارية  درا ة   ،

أو  وعربة  كرفان   ، صغيرة  حافلة 

غيرها مع أو بدون محرك ؛

- تمثيل أي بطاقة أو عالمة تجارية 

ملعدات النقل املحلية والدولية ؛

- شراء وإعادة بيع  ميع املعدات 

واملتعة  والترفيهية  الرياضية  واملواد 

املزودة بمعدات وملحقات رياضية ؛

- تمثيل أي بطاقة أو عالمة تجارية 

ملعدات رياضية محلية ودولية ؛

أو  سلعة  أي  وتصدير  استيراد   -

منتج أو سلعة أو مادة أو معدات أو 

قطع غيار أيا كان نوعها..

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم 2)2)82.

395I

AMIATIS CONSEIL

 SOCIETE MAROCAINE DE
GRAVETTE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأسمال الشركة

AMIATIS CONSEIL
اقامة الحديقة ٬الطابق الثالث٬ 
مكت8 53 ٬طريق الرباط ٬عين 
السبع ، 2222)، الدار البيضاء 

املغرب
 SOCIETE MAROCAINE DE

GRAVETTE شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي طريق 
مراكش أوالد عياد كلم 5 - 2222) 

بني مالل املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(953

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   (2(2 د نبر   (7 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
أي  درهم«   4.400.000,00«
إلى  درهم«   6.200.000,00« من 
عن طريق  درهم«   10.600.000,00«
الشركة  ديون  مع  مقاصة  إ راء   :

املحددة املقدار و املستحقة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
5) يناير  االبتدائية ببني مالل بتاريخ 

))2) تحت رقم 65.
396I

sabahinfo

R
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

sabahinfo
 N° 70 pole socio-economique

 el kelaa des sraghna ، 43000، el
kelaa des sraghna maroc

R شركة ذات مسؤولية محدودة 
ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي تجزئة 
النور 2 رقم 6 قلعة السراغنة - 
43222 قلعة السراغنة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

52(7

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   24

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

.R : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

البيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

والتصدير  االستيراد  بالتقسيط 

االعمال العامة او البناء.

تجزئة   : اال تماعي  املقر  عنوان 

 - السراغنة  قلعة   6 رقم   2 النور 

43222 قلعة السراغنة املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 2.222  : سعد  رضوان  السيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  سعد  رضوان  السيد 

بلوك امليل رقم 42) قلعة السراغنة 

43222 قلعة السراغنة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  سعد  رضوان  السيد 

بلوك امليل رقم 42) قلعة السراغنة 

43222 قلعة السراغنة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بقلعة السراغنة بتاريخ 27 

فبراير ))2) تحت رقم 52/2022.

397I

SOCIETE MODYANI SARL

WORK ALUM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

SOCIETE MODYANI SARL
 LOT AMIRA AV ALLAL BEN

 ،ABDELLAH FNIDEQ ، 93100
الفنيدق املغرب

WORK ALUM شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي العمارة 
رقم ) بشارع السعيدية حي التوتة - 

93222 تطوان املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.((725

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   (2(( يناير   23 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
»522.222 درهم« أي من »222.222 
عن  درهم«   622.222« إلى  درهم« 
أو  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

عينية
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   32 بتاريخ  بتطوان  االبتدائية 

))2) تحت رقم 475.
398I

BUREAU FASSI DE COMPTABILITE - BUFACO

STE AL MOUIZ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

 BUREAU FASSI DE
COMPTABILITE - BUFACO

 rue abdelkrim benjelloun 26
 n° 2 FES 16 rue abdelkrim

 benjelloun n° 2 FES، 30000،
FES MAROC

STE AL MOUIZ شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي : تجزئة 
2-)-3 تجزئة سيدي ابراهيم زنقة 
سوسن فا2 - 32222 فا2 املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.(8633



3799 الجريدة الرسميةعدد 5725 - 8) ر 8 2443 )) مار2 ))2)) 

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر   (2(2 شتنبر   (9 في  املؤرخ 
ذات  شركة   STE AL MOUIZ حل 
رأسمالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها  وعنوان  درهم   222.222
تجزئة   2-(-3 تجزئة  اإل تماعي 
فا2  سوسن  زنقة  ابراهيم  سيدي 
فا2 املغرب نتيجة لعدم   32222  -
تحقيق الغرض اال تماعي و تداعيات 

االزمة االقتصادية.
و عين:

و  يوسفي  عبدالعزيز  السيد(ة) 
 ( صولينا  تجزئة   7 فيال  عنوانه(ا) 
فا2 املغرب   32222 طريق ايموزار 

كمصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
تجزئة  وفي   (2(2 شتنبر   (9 بتاريخ 
شارع  ابراهيم  تجزئة سيدي   2-(-3

سوسن فا2 - 32222 فا2 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   22 بتاريخ  بفا2  التجارية 

))2) تحت رقم 695.
399I

PUSH CENTER

MIAE CORPORATE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

PUSH CENTER
 CASABLANCA CASA، 20000،

CASA MAROC
MIAE CORPORATE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي شارع اميل 
زوال زنقة رتيبل الطابق 22 الرقم 9) 
الدار البيضاء الدار البيضاء 2222) 

الدار البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.467432

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   (2(2 د نبر   24 في  املؤرخ 

املصادقة على :
اللطيف  عبد  (ة)  السيد  تفويت 
وديع 266 حصة ا تماعية من أصل 
333 حصة لفائدة السيد (ة) محمد 

االسماعيلي بتاريخ 3) نونبر 2)2).

اللطيف  عبد  (ة)  السيد  تفويت 

وديع 267 حصة ا تماعية من أصل 

333 حصة لفائدة السيد (ة) عدنان 

اليماني بتاريخ 3) نونبر 2)2).

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 (4 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

د نبر 2)2) تحت رقم 825755.

422I

SOCIETE MODYANI SARL

 ADOUZICOMPANI

IMPORTACION SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تغيير نشاط الشركة

SOCIETE MODYANI SARL

 LOT AMIRA AV ALLAL BEN

 ،ABDELLAH FNIDEQ ، 93100

الفنيدق املغرب

 ADOUZICOMPANI

IMPORTACION SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اال تماعي تجزئة 

االميرة زنقة اثينا رقم 224 الطابق 

االول رقم 2 - 93222 الفنيدق 

املغرب.

تغيير نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.(6379

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم تغيير   (2(( يناير   22 في  املؤرخ 

نشاط الشركة من »استيراد و توزيع 

 ميع املواد الغذائية.« إلى »- إستيراد 

وتوزيع مختلف أنواع السلع.

وتصدير  واستيراد  تسويق   -

املكمالت الغذائية.«

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   32 بتاريخ  بتطوان  االبتدائية 

))2) تحت رقم 479.

422I

JR CONSULTANTS SNC

MS GLOBAL TRADING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

JR CONSULTANTS SNC
 Rue El Khatib Laraki - Ex ,29
 Mont Pilat 19, Rue El Khatib

 Laraki - Ex Mont Pilat، 20100،
CASABLANCA MAROC

MS GLOBAL TRADING شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 6) شارع 
مير2 سلطان 2 الطابق األول. 

الشقة 3 - 2222) الدار البيضاء 
املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.459963
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   (2(2 د نبر   (5 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
 22.222« أي من  درهم«   392.222«
عن  درهم«   422.222« إلى  درهم« 
أو  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

عينية
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 2( بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليوز ))2) تحت رقم 822667.
42(I

SOCIETE MODYANI SARL

 MANAZIL NEGOCE SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

إنشاء فرع تابع للشركة

SOCIETE MODYANI SARL
 LOT AMIRA AV ALLAL BEN

 ،ABDELLAH FNIDEQ ، 93100
الفنيدق املغرب

 MANAZIL NEGOCE SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 

محمد الخامس تجزئة باب سبتة 
رقم 3 السدة رقم 8 - 93222 

الفنيدق املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.((455
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر   (2(2 د نبر   (( في  املؤرخ 
تحت  للشركة  تابع  فرع  إنشاء 
و   MANAZIL NEGOCE التسمية 
9 أبريل إقامة  الكائن بالعنوان شارع 
التجاري  املحل  السالوي  إليكانس 
 - السدة  و  األر�سي  بالطابق   ( رقم 
املسير من  و  املغرب  تطوان   93222

طرف السيد(ة) امغواش ميلود
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   27 بتاريخ  بتطوان  االبتدائية 

))2) تحت رقم 429.

423I

BAKHADDA RACHID

 S.3IDI TRANSPORT (SARL(
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

BAKHADDA RACHID
 APPT NO 8 1ER ETAGE IMM

 A3 BOUSTANE A4 OUISLANE ،
50045، MEKNES MAROC

 S.3IDI TRANSPORT (SARL AU(
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي السفلي 
رقم 629 حي مر ان 3 - 52252 

مكنا2 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
55373

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   2(
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
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عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 S.3IDI) : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.TRANSPORT (SARL AU
نشاط   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الرئي�سي للشركة هو نقل االشخاص 
و البضائع كما تنشط في االستيراد و 
التصدير و  ميع كل االشغال العامة.
السفلي   : املقر اال تماعي  عنوان 
 52252  -  3 مر ان  حي   629 رقم 

مكنا2 املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد السعيدي رضوان : 2.222 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
 2222  : السيد السعيدي رضوان 

بقيمة 222 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
رضوان  السعيدي  السيد 
 3 مر ان  حي   629 رقم  عنوانه(ا) 

52252 مكنا2 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
رضوان  السعيدي  السيد 
 3 مر ان  حي   629 رقم  عنوانه(ا) 

52252 مكنا2 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   22 بتاريخ  بمكنا2  التجارية 

))2) تحت رقم 546.
424I

BAKHADDA RACHID

)MALAK ROSA SARL (SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BAKHADDA RACHID
 APPT NO 8 1ER ETAGE IMM

 A3 BOUSTANE A4 OUISLANE ،
50045، MEKNES MAROC

 (MALAK ROSA SARL (SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي السفلي 
رقم 223 ديور ا داد بني امحمد - 

52262 مكنا2 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
55322

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   23
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.(MALAK ROSA SARL (SARL
شركة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
نشاطها الرئي�سي تموين الحفالت بكل 
انواعها و تنشط كذالك في االستيراد 

و التصدير و  ميع االشغال العامة.
السفلي   : املقر اال تماعي  عنوان 
 - ديور ا داد بني امحمد   223 رقم 

52262 مكنا2 املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 522  : مليكة  املخلص  السيدة 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
السيد خربوش طارق : 522 حصة 

بقيمة 222 درهم للحصة .
 522  : مليكة  املخلص  السيدة 

بقيمة 222 درهم.
السيد خربوش طارق : 522 بقيمة 

222 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة املخلص مليكة عنوانه(ا) 
اتواركة  السفلية  املامون  عرصت   4

52262 مكنا2 املغرب.
عنوانه(ا)  طارق  خربوش  السيد 
 52252 التضامن املنصور   246 رقم 

مكنا2 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة املخلص مليكة عنوانه(ا) 
اتواركة  السفلية  املامون  عرصت   4

52262 مكنا2 املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   24 بتاريخ  بمكنا2  التجارية 

))2) تحت رقم 9)4.

425I

orient compt

STE ANGAD PRO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

orient compt
 rue fes app N°2 OUJDA ، 225

60000، OUJDA MAROC
STE ANGAD PRO شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي )8 زنقة 

C3 تجزئة انكاد ظهر ملحلة - 62222 
و دة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
38749

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   (5
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ANGAD PRO
تجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االالت الصناعية والتقنية 
اشغال البناء 

مختلفة  ادوات  املالبس  تجارة 
مواد البناء

الطباعة.
زنقة   8(  : عنوان املقر اال تماعي 
 62222  - C3 تجزئة انكاد ظهر ملحلة 

و دة املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 22.222 الشركة:  رأسمال  مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

 222  : هللا  عبد  الغازي  السيد 
حصة بقيمة 222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الغازي عبد هللا عنوانه(ا) 
تجزئة انكاد ظهر ملحلة   C3 زنقة   8(

62222 و دة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الغازي عبد هللا عنوانه(ا) 
تجزئة انكاد ظهر ملحلة   C3 زنقة   8(

62222 و دة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   28 بتاريخ  بو دة  التجارية 

))2) تحت رقم 458.
426I

advanced finance corporate

RAS EXTRUSION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

advanced finance corporate
 riad 2 n°168 1er etg bd

 palestine el alia mohammedia ،
20800، mohammedia maroc
RAS EXTRUSION شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي بدوار أوالد 

مومن سيدي مو�سى املجدوب - 
2822) املحمدية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(9927

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   (8
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
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عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 RAS  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.EXTRUSION
غرض الشركة بإيجاز : 

استيراد وتصدير
املقاول صانع أقفال وبونغنيس

تصنيع  ميع املواد البالستيكية
بدوار   : اال تماعي  املقر  عنوان 
أوالد مومن سيدي مو�سى املجدوب - 

2822) املحمدية املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 2.222  : السيدة إلهام البوعزاوي 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
البوعزاوي  إلهام  السيدة 
عنوانه(ا) بزاوية و زنقة دكالة و زنقة 
 (2822  6 الشقة   3 الطابق  الغرب 

املحمدية املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
البوعزاوي  إلهام  السيدة 
عنوانه(ا) بزاوية و زنقة دكالة و زنقة 
 (2822  6 الشقة   3 الطابق  الغرب 

املحمدية املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملحمدية بتاريخ 25 فبراير 

))2) تحت رقم )33.
427I

NORD GENERALE S.A.RL

NORD GENERALE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر اال تماعي للشركة

NORD GENERALE S.A.RL
 Rue Méditérranée- Imm

 ROMA- 2ème étage n°52 ،
90000، Tanger MAROC

NORD GENERALE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي شارع ابن 
زيدون اقامة فرح رقم 33 - 92222 

طنجة املغرب.

تحويل املقر اال تماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري -.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تحويل   (2(2 نونبر   (5 املؤرخ في 
من  للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 
»شارع ابن زيدون اقامة فرح رقم 33 
- 92222 طنجة املغرب« إلى » اقامة 
روما، شارع البحر االبيض املتوسـط 
 92222  -  5( رقم  الثاني  الطابق   ،

طنجة املغرب«
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   (2 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

))2) تحت رقم 5)522).
428I

ديوان الخدمات

STE EL MASSLAOUI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ديوان الخدمات
شارع محمد الخامس رقم 94 سيدي 

قاسم ، 26222، سيدي قاسم 
املغرب

STE EL MASSLAOUI شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي دوار 

املصلى قيادة سيدي احمد بنعي�سى 
حد كورت - 26252 مشرع بلقصيري 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
792

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   24
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE EL : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.MASSLAOUI

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املستخدمين-نقل البضائع.

دوار   : اال تماعي  املقر  عنوان 
املصلى قيادة سيدي احمد بنعي�سى 
حد كورت - 26252 مشرع بلقصيري 

املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
السيدة لطيفة املصالوي : 2.222 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
املصالوي  لطيفة  السيدة 
الزنقة  املختار  الحاج  حي  عنوانه(ا) 

)7 رقم 27 92222 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
املصالوي  لطيفة  السيدة 
الزنقة  املختار  الحاج  حي  عنوانه(ا) 

)7 رقم 27 92222 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  بلقصيري  بمشرع  االبتدائية 

28 فبراير ))2) تحت رقم 26.
429I

PUSH CENTER

AEIM INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

PUSH CENTER
 CASABLANCA CASA، 20000،

CASA MAROC
AEIM INVEST شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي شارع اميل 
زوال زنقة رتيل الطابق 22 الزنقة 9) 
الدار البيضاء الدار البيضاء 2222) 

الدار البيضاء املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.452252

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   (2(( يناير   (2 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

»2.222)7 درهم« أي من »222.222 
عن  درهم«   8(2.222« إلى  درهم« 
أو  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

عينية
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم )82222.
422I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

MORO RUGS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 SOCIETE FIDU SOUMAYA
SARL-AU

 FES, AV DES FAR IMM SAIDI
 BUREAU FATH 2EME ETAGE
 APPT N °7 VN ، 30000، fès

Maroc
MORO RUGS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي شارع عبد 
الكريم بن  لون الرقم )4 الطابق 
الساد2 مكات8 اشرف - 32222 

فا2 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

72(72
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   32
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MORO RUGS
تا ر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

سجاد صوف.
عنوان املقر اال تماعي : شارع عبد 
الطابق   4( الرقم  الكريم بن  لون 
 32222  - اشرف  مكات8  الساد2 

فا2 املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 
درهم، مقسم كالتالي:

 522  : السيد حمزة لحكيم بناني 
حصة بقيمة 222 درهم للحصة .

السيد حسام لحكيم بناني : 522 
حصة بقيمة 222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

بناني  لحكيم  حسام  السيد 
زنقة   28 الكرامة  شارع  عنوانه(ا) 
النور2 طريق ايموزار 32222 فا2 

املغرب.
بناني  لحكيم  حمزة  السيد 
 28 فيال  الكرامة  شارع  عنوانه(ا) 
زنقة النور2 الزهور 2 طريق ايموزار 

32222 فا2 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
بناني  لحكيم  حسام  السيد 
زنقة   28 الكرامة  شارع  عنوانه(ا) 
النور2 طريق ايموزار 32222 فا2 

املغرب
بناني  لحكيم  حمزة  السيد 
 28 فيال  الكرامة  شارع  عنوانه(ا) 
زنقة النور2 الزهور 2 طريق ايموزار 

32222 فا2 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   22 بتاريخ  بفا2  التجارية 

))2) تحت رقم 722.

422I

JAD BUSINESS & WORKSHOP

BEIN NEGOCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

JAD BUSINESS & WORKSHOP
 RES AL HOUDA RUE

 MOHAMED BALFREJ GH
 2 IMM 90 ETG 3 APT 15
 SIDI MOUMEN ، 20000،

CASABLANCA MAROC
BEIN NEGOCE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي تجزئة 
الهدى شارع محمد بلفريج  ش ) 
عمارة 92 شقة 25 سيدي مومن - 

2222) الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
53((85

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   27
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 BEIN  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.NEGOCE
مفاوض   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تجاري.
تجزئة   : اال تماعي  املقر  عنوان 
 ( بلفريج  ش  محمد  الهدى شارع 
 - سيدي مومن   25 شقة   92 عمارة 

2222) الدار البيضاء املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 : بلعسلة  الكريم  عبد  السيد 
درهم   222 بقيمة  حصة   2.222

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
بلعسلة  الكريم  عبد  السيد 
اسفي   (2222 اسفي  عنوانه(ا) 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
بلعسلة  الكريم  عبد  السيد 
اسفي   (2222 اسفي  عنوانه(ا) 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم 676)82.
42(I

PUSH CENTER

ARCHI NOUR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير  ديد للشركة

PUSH CENTER
 CASABLANCA CASA، 20000،

CASA MAROC
ARCHI NOUR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي شارع اميل 
زوال زنقة رتيل الطابق 22 الرقم 9) 
الدار البيضاء الدار البيضاء 2222) 

الدار البيضاء املغرب.
تعيين مسير  ديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.499(79

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم تعيين   (2(( يناير   32 املؤرخ في 
مسير  ديد للشركة السيد(ة) اكريني 

يونس كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم 243)82.
423I

PUSH CENTER

SEVE IT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PUSH CENTER
 CASABLANCA CASA، 20000،

CASA MAROC
SEVE IT شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 7 زنقة 
احمد توكي الطابق ) الشقة 22 

الدار البيضاء الدار البيضاء 2222) 
الدار البيضاء املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5326(3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   27

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 SEVE  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.IT
هندسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الكمبيوتر.
زنقة   7  : اال تماعي  املقر  عنوان 
احمد توكي الطابق ) الشقة 22 الدار 
البيضاء الدار البيضاء 2222) الدار 

البيضاء املغرب .
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 2.222  : اماون  يوسف  السيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  اماون  يوسف  السيد 
 24 الرقم  العرض   ( النسيم  حي 
 (2222 البيضاء  2  نانات  الطابق 

الدار البيضاء املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  اماون  يوسف  السيد 
 24 الرقم  العرض   ( النسيم  حي 
 (2222 البيضاء  2  نانات  الطابق 

الدار البيضاء املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم 235)82.
424I

Annonce BO

NOUR ASSET
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Annonce BO
22، زنقة واشنطن الطابق السفلي 

رقم 4 ، 2262)، الدار البيضاء 
Maroc
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NOUR ASSET شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 22، زنقة 

واشنطن الطابق السفلي رقم ٤ - 

2262) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

53((97

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(( فبراير   2(

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 NOUR : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.ASSET

األنشطة   : غرض الشركة بإيجاز 

التجارية للعقارات.
عنوان املقر اال تماعي : 22، زنقة 

 -  ٤ رقم  السفلي  الطابق  واشنطن 

2262) الدار البيضاء املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 22.222 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

حصة   222  : زراد  رفيق  السيد 

بقيمة 222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  زراد  رفيق  السيد 

 427 46 عمارة  اقامة املستقبل ج ه 
الدار   (2222 7 سيدي معروف  رقم 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  زراد  رفيق  السيد 

 427 46 عمارة  اقامة املستقبل ج ه 
الدار   (2222 7 سيدي معروف  رقم 

البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم )68)82.

425I

sabahinfo

شركة الغطاس
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

sabahinfo
 N° 70 pole socio-economique

 el kelaa des sraghna ، 43000، el
kelaa des sraghna maroc
شركة الغطا2 شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي تجزئة 
زيتون رقم 2) - 43222 العطاوية 

املغرب .
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.4897

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   (2(( فبراير   27 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
»422.222 درهم« أي من »222.222 
عن  درهم«   522.222« إلى  درهم« 
أو  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

عينية
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بقلعة السراغنة بتاريخ 24 

فبراير ))2) تحت رقم 61/2022.

426I

soconani

LOCATOUFES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

soconani
 LOTS SALAM LOT N B 36 RTE

 DE SEFROU LOTS SALAM
 LOT N B 36 RTE DE SEFROU،

30000، fes maroc

LOCATOUFES شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي : دوار 
النخلة فنيدق 2 ع والد الطي8 

فا2 - 32222 فا2 املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.32622

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر   (2(( يناير   26 في  املؤرخ 
ذات  شركة   LOCATOUFES حل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 
الوحيد مبلغ رأسمالها 22.222 درهم 
وعنوان مقرها اإل تماعي دوار النخلة 
 - فا2  الطي8  والد  ع   2 فنيدق 
الزمة  نتيجة  املغرب  فا2   32222

مالية و االتصادية.
و عين:

عزيز لغراري ادري�سي و  السيد(ة) 
 2 فنيدق  النخلة  ددوار  عنوانه(ا) 
فا2   32222 فا2  الطي8  والد  ع 

املغرب كمصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
دوار  وفي   (2(( يناير   26 بتاريخ 
الطي8  والد  ع   2 فنيدق  النخلة 

فا2 - 32222 فا2 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بفا2 بتاريخ 8) يناير ))2) 

تحت رقم 464.

427I

ALLEGEANCE CONSULTING

 OPTIMA IMMOBILIERE
SARL

إعالن متعدد القرارات

ALLEGEANCE CONSULTING
ساحة الرودني تقاطع شارع طانطان 
و شارع لبنان اقامة لينى رقم 52&52 

، 92222، طنجة املغرب
 OPTIMA IMMOBILIERE SARL
»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها اال تماعي: شارع أبو 
داوود الظاهري اقامة الحديقة رقم 

8 - 92222 طنجة املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.38227

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

2)2)تم اتخاذ  د نبر   23 املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم تثبيت املسيرين للشركة: 

تثبيت  مايلي:  على  ينص  الذي 

املسيرين للشركة السيد عبد الواحد 

العزيز  عبد  ياسين  السيد  و   ابري 

علوي حفيظي 

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

على  ينص  الذي   :2( رقم  بند 

مايلي: تثبيت املسيرين للشركة السيد 

عبد الواحد  ابري و السيد ياسين 

عبد العزيز علوي حفيظي 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   28 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

))2) تحت رقم 9)527).

428I

PUSH CENTER

ARCHI NOUR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة

PUSH CENTER

 CASABLANCA CASA، 20000،

CASA MAROC

ARCHI NOUR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

و عنوان مقرها اال تماعي شارع 

اميل زوال زنقة رتيل الطابق 22 

الرقم 9) الدار البيضاء الدار 

البيضاء 2222) الدار البيضاء .

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.499(79

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم تحويل   (2(( يناير   32 املؤرخ في 

الشكل القانوني للشركة من »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة« إلى »شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد«
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم 243)82.
429I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

 PHARMACIE SIDI ALI
BOUGHALEB

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 SOCIETE FIDU SOUMAYA
SARL-AU

 FES, AV DES FAR IMM SAIDI
 BUREAU FATH 2EME ETAGE
 APPT N °7 VN ، 30000، fès

Maroc
 PHARMACIE SIDI ALI

BOUGHALEB شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي رقم )4 

شارع سيدي علي بوغال8 بجق عينو 
باب الفتوح - 32222 فا2 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
72323

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 PHARMACIE SIDI ALI  :

.BOUGHALEB
غرض الشركة بإيجاز : صيدلية.

 4( رقم   : عنوان املقر اال تماعي 
شارع سيدي علي بوغال8 بجق عينو 

باب الفتوح - 32222 فا2 املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 752.222 مبلغ رأسمال الشركة: 
درهم، مقسم كالتالي:

األنصاري  الفياللي  السيد  واد 
درهم   222 بقيمة  حصة   7.522  :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
األنصاري  الفياللي  السيد  واد 
اقامة  تجزئة الشرفاء   (6 عنوانه(ا) 
 32222 الشقف  عين  طريق  زمردة 

فا2 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
األنصاري  الفياللي  السيد  واد 
اقامة  تجزئة الشرفاء   (6 عنوانه(ا) 
 32222 الشقف  عين  طريق  زمردة 

فا2 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   24 بتاريخ  بفا2  التجارية 

))2) تحت رقم 752.
4(2I

FOUZMEDIA

BELBERRY SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
BELBERRY SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي دوارر 

صيبارة سوق الثالثاء الغرب - --- 
موالي بوسلهام املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(7592

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(( فبراير   2(
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BELBERRY SARL

بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الفواكه والخضر بنصف الجملة
مقاول في األشغال الفالحية.

دوارر   : اال تماعي  املقر  عنوان 
 ---  - الغرب  الثالثاء  سوق  صيبارة 

موالي بوسلهام املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد فشتال زهير عنوانه(ا) دوار 
سوق   --- ميمونة  اللة  اكيل  اوالد 

االربعاء الغرب املغرب.
السيد بلمجدوب شفيق عنوانه(ا) 
دوار صيبارة موالي بوسلهام --- سوق 

أربعاء الغرب املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد فشتال زهير عنوانه(ا) دوار 
سوق   --- ميمونة  اللة  اكيل  اوالد 

االربعاء الغرب املفرب
السيد بلمجدوب شفيق عنوانه(ا) 
دوار صيبارة موالي بوسلهام --- سوق 

أربعاء الغرب املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
الغرب  االربعاء  بسوق  االبتدائية 

بتاريخ 29 فبراير ))2) تحت رقم -.

4(2I

Cap Conseils

GEAR9
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر اال تماعي للشركة

Cap Conseils
 Bd Ibrahim Roudani ، ,323
20390، Casablanca Maroc

GEAR9 شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 29) شارع 
الزرقطوني و زاوية شارع الروداني 

مكت8 22 و )2 الطابق األول 
املعاريف - 2332) الدار البيضاء 

املغرب.

تحويل املقر اال تماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5(45
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 32 د نبر 2)2) تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 
»29) شارع الزرقطوني و زاوية شارع 
الطابق   2( و   22 مكت8  الروداني 
الدار   (2332  - املعاريف  األول 
شارع   (29« إلى  املغرب«  البيضاء 
الروداني  شارع  زاوية  و  الزرقطوني 
 - الطابق األول املعاريف   27 مكت8 

2332) الدار البيضاء املغرب«
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم 286)82.

4((I

FLASH ECONOMIE

BENHAMAMA TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 BENHAMAMA TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي مركز 
الثالثاء بوكدرة اقليم اسفي - 

2262) اسفي املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2(523

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   (4
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
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عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BENHAMAMA TRAVAUX
-أعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء ، أعمال متنوعة ، تبليط ؛
لوازم  تا ر   ، البناء  مواد  -تا ر 

البناء ؛
تأ ير معدات   ، املقاول   ، -الهيكل 

البناء ؛.
مركز   : اال تماعي  املقر  عنوان 
الثالثاء بوكدرة اقليم اسفي - 2262) 

اسفي املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد عز الدين بنحممة : 2.222 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
بنحممة  الدين  عز  السيد 
العامر  الصهيبات  دوار  عنوانه(ا) 

2262) اسفي املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
بنحممة  الدين  عز  السيد 
العامر  الصهيبات  دوار  عنوانه(ا) 

2262) اسفي املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   22 بتاريخ  بآسفي  االبتدائية 

))2) تحت رقم 523)2.
4(3I

PUSH CENTER

ARCHI NOUR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

PUSH CENTER
 CASABLANCA CASA، 20000،

CASA MAROC
ARCHI NOUR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي شارع اميل 

زوال زنقة رتيبل الطابق 22 الرقم 
9) الدار البيضاء - 2222) الدار 

البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.499(79
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   (2(( يناير   32 في  املؤرخ 

املصادقة على :
العربي اكريني  (ة)  تفويت السيد 
حصة ا تماعية من   522 الريحاني 
(ة)  حصة لفائدة السيد   522 أصل 

يونس اكريني بتاريخ 32 يناير ))2).
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم 243)82.

4(4I

MOORISH

DEVARI CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MOORISH
39 شارع لال ياقوت الطابق 5 شقة د 

، 2282)، الدار البيضاء املغرب
DEVARI CONSULTING شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 422 شارع 
الزرقطوني إقامة حماد الطابق 

األول رقم 2 - 2222) الدار البيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
532779

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   28
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DEVARI CONSULTING

تقديم   : بإيجاز  الشركة  غرض 
خدمات تكنولو يا املعلومات.

 422  : اال تماعي  املقر  عنوان 
شارع الزرقطوني إقامة حماد الطابق 
الدار البيضاء   (2222 - 2 األول رقم 

املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 52.222 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد يوسف مرزاق : 522 حصة 

بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  مرزاق  يوسف  السيد 
شارع عبد املومن اقامة وليلي   287
 (2222  (4 رقم   7 عمارة 2 طابق 

الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  مرزاق  يوسف  السيد 
شارع عبد املومن اقامة وليلي   287
 (2222  (4 رقم   7 عمارة 2 طابق 

الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم 9)2)82.

4(5I

MOORISH

DENIMOLOGY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MOORISH
39 شارع لال ياقوت الطابق 5 شقة د 

، 2282)، الدار البيضاء املغرب
DENIMOLOGY شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي زاوية 
شارع عبد املومن و زنقة سمية، 
إقامة شهرزاد 3 الطابق 4 الرقم 

2) النخيل - 2342) الدار البيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
532987

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   (5
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DENIMOLOGY
مراقبة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
لصناعة  اإلنتاج  ومراقبة  الجودة 

النسيج - استيراد وتصدير.
زاوية   : اال تماعي  املقر  عنوان 
سمية،  زنقة  و  املومن  عبد  شارع 
الرقم   4 الطابق   3 شهرزاد  إقامة 
الدار البيضاء   (2342  - النخيل   (2

املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 : الشامل  الكريم  عبد  السيد 
درهم   222 بقيمة  حصة   2.222

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الشامل  الكريم  عبد  السيد 
حي القد2 اقامة الخليل  عنوانه(ا) 
 (2222 5 البرنو�سي  عمارة اب3 رقم 

الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الشامل  الكريم  عبد  السيد 
حي القد2 اقامة الخليل  عنوانه(ا) 
 (2222 5 البرنو�سي  عمارة اب3 رقم 

الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم 4)3)82.
4(6I
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FISCALITY CONSULTING CENTER

BOOST DREAM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر اال تماعي للشركة

 FISCALITY CONSULTING
CENTER

 AV PRINCE MY ABDELLAH
 AHLAM B IMM 38 3EME

 ETAGE APPT 13 MARRAKECH
 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc
BOOST DREAM شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي مكت8 رقم 
) يمين شقة رقم 6 زاوية شارع طارق 
بن زياد وابن عائشة عمارة اكسل 
سيور مبنى 28 - 42222 مراكش 

املغرب.
تحويل املقر اال تماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2(2677

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم تحويل   (2(( يناير   24 املؤرخ في 
من  للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 
»مكت8 رقم ) يمين شقة رقم 6 زاوية 
عائشة  وابن  زياد  بن  طارق  شارع 
عمارة اكسل سيور مبنى 28 - 42222 
بالدور  »شقة  إلى  املغرب«  مراكش 
222 بالل  الثاني بحي اسيف 2 رقم 

بن رباح - 42222 مراكش املغرب«
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   22 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

))2) تحت رقم 756)23.

4(7I

FIDUCIAIRE EDAKHLA مكت8 حسابات الداخلة

 Centre Ouijjane De
 Formation Continue et

Langues Prive
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUCIAIRE EDAKHLA مكت8 

حسابات الداخلة

رقم 29 زنقة الغزالي بلوك ج) حي 

الداخلة اكادير ، 82262، اكادير 

املغرب

 Centre Ouijjane De Formation

 Continue et Langues Prive

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد(في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم )) 

الطابق االول شارع فرحات حشاد 

حي الداخلة - 82222 اكادير املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.349(3

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر حل   (2(( يناير   (6 املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

 Centre Ouijjane الوحيد  الشريك 

 De Formation Continue et

رأسمالها  مبلغ   Langues Prive

مقرها  وعنوان  درهم   222.222

االول  الطابق   (( رقم  اإل تماعي 

 - الداخلة  شارع فرحات حشاد حي 

82222 اكادير املغرب نتيجة ل : تاتير 

ازمة كوفيد وتراكم الديون.

 (( و حدد مقر التصفية ب رقم 

حشاد  فرحات  شارع  االول  الطابق 

حي الداخلة - 82222 اكادير املغرب. 

و عين:

رحمة ازمز و عنوانه(ا)  السيد(ة) 

رقم 9 بلوك ج) حي الداخلة 82222 

اكادير املغرب كمصفي (ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

-تم   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 

التجارية  باملحكمة  القانوني  اإليداع 

))2) تحت  22 فبراير  باكادير بتاريخ 

رقم 228538.

4(8I

TANWIR AUDIT ET CONSEIL

BABAYWORD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

TANWIR AUDIT ET CONSEIL
 1ER ETAGE NR 2 IMM 25 LOT
 ZAITOUNE TIKIOUINE PRES

 DE BMCI AGADIR TIKIOUINE،
80000، AGADIR MAROC
BABAYWORD شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي رقم ب )7 
زنقة 2)4 الجرف انزكان - 82222 

انزكان املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(54(7
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(2 أكتوبر   28
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BABAYWORD
انتاج   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

النسيج.
- تصميم املالبس.

عنوان املقر اال تماعي : رقم ب )7 
 82222  - انزكان  الجرف   4(2 زنقة 

انزكان املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
622 حصة   : السيدة افرج مارية 

بقيمة 222 درهم للحصة .
322 حصة   : السيدة افرج بهيجة 

بقيمة 222 درهم للحصة .
حصة   222  : منى  افرج  السيدة 

بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  مارية  افرج  السيدة 
 4 طابق   8 عمارة   2 الفردو2 م 2 
الدارالبيضاء  االلفة   23 رقم  شقة 

2222) الدارالبيضاء املغرب.
عنوانه(ا)  بهيجة  افرج  السيدة 
اقامة الفردو2 مج 2 عمارة 8 طابق 
 (2222 البيضاء  االلفة   23 رقم   4

الدار البيضاء املغرب.
 (2 عنوانه(ا)  منى  افرج  السيدة 
زنقة بنزرت طابق 2 شقة 2 ال يروند 
البيضاء  الدار   (2222 البيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  مارية  افرج  السيدة 
 4 طابق   8 عمارة   2 الفردو2 م 2 
الدارالبيضاء  االلفة   23 رقم  شقة 

2222) الدارالبيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   22 بتاريخ  بانزكان  االبتدائية 

))2) تحت رقم 86).
4(9I

SM PARTNERS

KAOLIN HOME
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SM PARTNERS
33 مجموعة عرسة لكبير الطابق 

األر�سيِ  مكت8 بِ 1 إمتداد املعاريف 
maroc 2222)، الدار البيضاِء ،
KAOLIN HOME شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 22 شارع 
الحرية الطابق 3 الشقة رقم 5 - 

2)22) الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
532523

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   27
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.KAOLIN HOME
تجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الجملة والتجزئة في املتا ر و/ أو عبر 
من  اإللكترونية)  (التجارة  اإلنترنت 
السلع املنزلية وأدوات املائدة واملواد 

الزخرفية؛
وتصدير  واستيراد  وشراء  تجارة 
وتصنيع وتجهيز وبيع وتسويق وتوزيع 
 ميع السلع املحلية شبه املصنعة أو 

النهائية.
العمليات  ،  ميع  أعم  وبشكل 
املتعلقة بشكل مباشر أو غير مباشر 
من  أخرى  أو  بواحدة  أو  زئًيا  كلًيا 
وذلك   ، أدناه  إليها  املشار  العمليات 
نشاط  تطوير  أو  تعزيز  أو  لتسهيل 
الشركة وكذلك أي مشاركة مباشرة 
من  بأي شكل  مباشر  غير  بشكل  أو 
الشركات  في  اإلطالق  على  األشكال. 
التي تسعى لتحقيق أغراض مماثلة أو 

ذات صلة
22 شارع  عنوان املقر اال تماعي : 
 -  5 رقم  الشقة   3 الطابق  الحرية 

2)22) الدارالبيضاء املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد محمد أمين أغلييم : 2.222 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
أغلييم  أمين  محمد  السيد 
لكبير  عرست  تجزئة   3( عنوانه(ا) 
الدرج ب الطابق 3 الشقة 8 2372) 

الدارالبيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
أغلييم  أمين  محمد  السيد 
لكبير  عرست  تجزئة   3( عنوانه(ا) 
الدرج ب الطابق 3 الشقة 8 2372) 

الدارالبيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 32 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يناير ))2) تحت رقم -.
432I

مكت8 التدبير العقاري و املحاسبة

 SOCETE شركة علياء لالسكان
ALYA LIL ISKANE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

مكت8 التدبير العقاري و املحاسبة
55 شارع موالي ادريس االول الشقة 

4، 44222، الصويرة املغرب
 SOCETE شركة علياء لالسكان
ALYA LIL ISKANE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة(في طور 

التصفية)
وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 

عقبة بن نافع بالصويرة عند السيد 
محمد ايوب بوضاض املغرب 

44222 الصويرة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.45(5

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   (2(( يناير   (2 املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
 SOCETE لالسكان  علياء  شركة 
رأسمالها  مبلغ   ALYA LIL ISKANE
مقرها  وعنوان  درهم   22.222.222
نافع  بن  عقبة  شارع  اإل تماعي 
ايوب  محمد  السيد  عند  بالصويرة 
الصويرة   44222 املغرب  بوضاض 
املغرب نتيجة ل : عدم اتمام املشروع.
شارع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
عقبة بن نافع بالصويرة عند السيد 
 44222  - بوضاض  ايوب  محمد 

الصويرة املغرب. 
و عين:

بوضاض  ايوب  محمد  السيد(ة) 
نافع  بن  عقبة  شارع  عنوانه(ا)  و 
الصويرة املغرب   442222 بالصويرة 

كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

شارع   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 
عقبة بن نافع بالصويرة عند السيد 

محمد ايوب بوضاض
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالصويرة بتاريخ 25 فبراير 

))2) تحت رقم 54.
432I

FIDUCIAIRE ENNOUR

AGRO PLANET VERT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

FIDUCIAIRE ENNOUR
 1ER ETAGE N 75 BD ALLAL BEN

 ABDELLAH ، 23200، FQUIH
BEN SALAH MAROC

AGRO PLANET VERT شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي : مكازة 
النزهة ) الرقم 362 الفقيه بن 
صالح - 22)3) فقيه بن صالح 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.4622

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل   (2(2 نونبر   (( املؤرخ في 
AGRO PLANET VERT شركة ذات 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 
 222.222 رأسمالها  مبلغ  الوحيد 
درهم وعنوان مقرها اإل تماعي مكازة 
النزهة ) الرقم 362 الفقيه بن صالح 
املغرب  صالح  بن  فقيه   (3(22  -
اشتغال  على  القدرة  لعدم  نتيجة 

الشركة .
و عين:

و  مشابك  السيد(ة)  الل 
 27 الرقم  تجزئة الخنساء  عنوانه(ا) 
الفقيه بن   (3(22 الفقيه بن صالح 

صالح املغرب كمصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
مكازة  وفي   (2(2 نونبر   (( بتاريخ 
النزهة ) الرقم 362 الفقيه بن صالح 

- 22)3) الفقيه بن صالح املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  بن صالح  بالفقيه  االبتدائية 
4) يناير ))2) تحت رقم 32/2022.
43(I

FIDUHOUSE

MEDECINS UNIS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير نشاط الشركة

FIDUHOUSE
رقم 6 مكات8 طيبة زنقة غسان 
كنفاني ، 32222، فا2 املغرب

MEDECINS UNIS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اال تماعي تجزئة 
مسار رقم 7) طريق عين سمن - 

32222 فا2 املغرب.
تغيير نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.58522

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تغيير   (2(( يناير   24 في  املؤرخ 
أي  »اقتناء  من  الشركة  نشاط 
مباٍن  واستئجار  عقارية  منشآت 
إلى  السكني«  غير  العيادات  نوع  من 
لالستخدام  للمنشآت  مستأ ر   «

التجاري و املنهي«
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   24 بتاريخ  بفا2  التجارية 

))2) تحت رقم )74.
433I

FLASH ECONOMIE

BOUSLAMTI TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

BOUSLAMTI TRAVAUX
 شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمالها:22222 درهم
مقرها اال تماعي:قطاع 2 رقم 2) 

حي موالي إسماعيل سال
رقم التقييد في السجل التجاري : 

23643
العادي  العام  الجمع  بمقت�سى 
يناير   (2 بتاريخ  املؤرخ  للشركاء 

:(2((
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التصفية  املوافقة على حسابات 

النهائية

 ، املصفي  ذمة  إبراء  منح  بعد 

إلدارته   ، بوسالمتي  اشرف  السيد 

أعلن إغالق عمليات   ، وإنجاز مهامه 

الجمع  يوم  من  اعتباًرا  التصفية 
املذكور

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   22 بتاريخ  بسال  االبتدائية 

))2) تحت رقم 38327.

434I

HRO CONSEIL

REZA DEVELOPEMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

HRO CONSEIL

)9) شارع محمد الخامس الطابق 

االر�سي ، 2922)، الدار البيضاء 

املغرب

REZA DEVELOPEMENT شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اال تماعي 252 زنقة 

 Nأسامة ابن زيد طابق ) حي اليسر

G املعاريف - 2372) الدار البيضاء 

املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.452635

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم تغيير   (2(2 يونيو   26 املؤرخ في 

أعمال  » ميع  من  الشركة  نشاط 

الهدم  مدنية،  البناء،الهندسة 

»التطوير  إلى  مختلفة«  وأعمال 
إنجاز أي مشروع عقاري   ، العقاري 

(تجزئة ، أعمال ترابية ، اعمال بناء) 

 ميع أعمال البناء والهندسة املدنية 

واألعمال املختلفة.«

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 32 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يونيو 2)2) تحت رقم 784828.

435I

NORD GENERALE S.A.RL

NORD GENERALE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير نشاط الشركة

NORD GENERALE S.A.RL
 Rue Méditérranée- Imm

 ROMA- 2ème étage n°52 ،
90000، Tanger MAROC

NORD GENERALE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اال تماعي اقامة 
روما، شارع البحر االبيض املتوسـط 
، الطابق الثاني رقم )5 اقامة روما، 

شارع البحر االبيض املتوسـط ، 
الطابق الثاني رقم )5 92222 طنجة 

املغرب.
تغيير نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تغيير   (2(2 نونبر   (5 املؤرخ في 
»شركة اإلنعاش  نشاط الشركة من 

العقاري« إلى »وكالة عقارية«
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   (2 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

))2) تحت رقم 5)522).
436I

YATEK AUDIT & CONSEIL SARL AU

ODG OPTIQUE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 YATEK AUDIT & CONSEIL SARL
AU

 IMMEUBLE 104 N° 3
 LOTISSEMENT IGUIDER
 2 ROUIDATE ، 40000،
MARRAKECH MAROC

ODG OPTIQUE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي زنقة رحال 
بن احمد عمارة رقم 22 بيس محل 

رقم 3 - 42222 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2((7(5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   24

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 ODG  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.OPTIQUE

غرض الشركة بإيجاز : -اخصائي 

نظارات و بصريات.

زنقة   : اال تماعي  املقر  عنوان 

بيس   22 رحال بن احمد عمارة رقم 

محل رقم 3 - 42222 مراكش املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

522 حصة   : السيد سعيد لواتي 

بقيمة 222 درهم للحصة .

 : الخالطي  هشام  موالي  السيد 

522 حصة بقيمة 222 درهم للحصة 

.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  لواتي  سعيد  السيد 

الشقة رقم   257 تجزئة اكيدر عمارة 

9 42222 مراكش املغرب.

الخالطي  هشام  موالي  السيد 

احمد  بن  رحال  زنقة   22 عنوانه(ا) 

مراكش   42222 23  ليز  شقة رقم 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  لواتي  سعيد  السيد 

الشقة رقم   257 تجزئة اكيدر عمارة 

9 42222 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   22 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

))2) تحت رقم 836)23.

437I

AMIATIS CONSEIL

DIVANYA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

AMIATIS CONSEIL
اقامة الحديقة ٬الطابق الثالث٬ 
مكت8 53 ٬طريق الرباط ٬عين 
السبع ، 2222)، الدار البيضاء 

املغرب
DIVANYA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 29 زنقة 
محمد عبد حي النخيل - 2222) 

الدارالبيضاء املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2834(9

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   (2(2 د نبر   (2 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
أي  درهم«   4.200.000,00«
إلى  درهم«   5.800.000,00« من 
عن طريق  درهم«   10.000.000,00«
الشركة  ديون  مع  مقاصة  إ راء   :

املحددة املقدار و املستحقة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يناير ))2) تحت رقم 8)8275.
438I

COMPTE A JOUR

SANIFIT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

COMPTE A JOUR
 BP N° 5173 OLD MILMOUN
 NADOR ، 62000، NADOR

MAROC
SANIFIT شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اال تماعي حي 

لعرا�سي زنقة 4 رقم 222 - 222)6 
الناظور املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(23(5
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بمقت�سى قرار الشريك الوحيد 
املؤرخ في )2 فبراير ))2) تم تغيير 

نشاط الشركة من »
تا ر منتجات الصحة النباتية

- مواد زراعية
الصحة  منتجات  استيراد   -

النباتية وأعمال متنوعة.
الغذائية  املواد  استيراد   -
»- استيراد  إلى  واملنتجات الحيوانية« 
وتصدير الحبوب والبقوليات والبذور 

والنباتات
- تا ر منتجات الصحة النباتية

منتجات  وتصدير  استيراد   -
الصحة النباتية وأعمال متنوعة.

الغذائية  املواد  استيراد   -
واملنتجات الحيوانية«

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتاريخ 27 فبراير 

))2) تحت رقم ))).

439I

RIF CONSEIL SARL

 STE EURO-TEMSAMANE
TRANS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تغيير نشاط الشركة

RIF CONSEIL SARL
 ARRIERE RUE TITOUAN 3EM

 ETAGE NADOR، 62000،
NADOR MAROC

 STE EURO-TEMSAMANE
TRANS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اال تماعي حي 

اوالد الحسن بوشواف الرقم 83) 
الناظور - 222)6 الناظور املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.29577
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تغيير   (2(( يناير   (8 في  املؤرخ 
البضائع  »نقل  من  الشركة  نشاط 
نيابة عن اآلخرين« إلى »- نقل األمتعة 
غير املصاحبة في أي مكان نيابة عن 

اآلخرين

على  والدولي  الوطني  النقل   -
حساب الغير

-استيراد وتصدير«
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتاريخ 22 فبراير 

))2) تحت رقم 35).

442I

FIDUNION-MAROC

COLORIBUS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUNION-MAROC
 RUE EL AMRAOUI BRAHIM ,(3

 CASABLANCA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

COLORIBUS شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 22) ، 
زنقة مصطفى املعاني ، الطابق 
الرابع ، رقم 29. - 2232) الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
53(349

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(( فبراير   2(
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.COLORIBUS
وكالة   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

اإلعالنات.
- اإلشهار بأي شكل و نوع.

 ،  (22  : اال تماعي  املقر  عنوان 
زنقة مصطفى املعاني ، الطابق الرابع 
البيضاء  الدار   (2232  -  .29 رقم   ،

املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 
درهم، مقسم كالتالي:

إدري�سي  ودغيري  رشيد  السيد 
درهم   222 بقيمة  حصة   2.222  :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
إدري�سي  ودغيري  رشيد  السيد 
 ، العيون  زنقة   ،22 عنوانه(ا) 
البيضاء  الدار   (2422 الوازيس. 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
إدري�سي  ودغيري  رشيد  السيد 
 ، العيون  زنقة   ،22 عنوانه(ا) 
البيضاء  الدار   (2422 الوازيس. 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم )72)82.
442I

FOUZMEDIA

SOCIETE KENI WONDER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
 SOCIETE KENI WONDER

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 59 شارع 
موالي عبدالعزيز إقامة موالي 
عبدالعزيز الرقم 4 - 24222 

القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
64245

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(( فبراير   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 
باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE KENI WONDER
: مقاول في  غرض الشركة بإيجاز 

األشغال املختلفة وأشغال البناء
مقاول في نقل البضائع.

 59  : اال تماعي  املقر  عنوان 
إقامة  عبدالعزيز  موالي  شارع 
 24222  -  4 موالي عبدالعزيز الرقم 

القنيطرة املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
العماري عنوانه(ا)  السيد  مال 
بلقصيري   -- دوار الشوارة صفصاف 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
العماري عنوانه(ا)  السيد  مال 
بلقصيري   -- دوار الشوارة صفصاف 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 27 فبراير 

))2) تحت رقم -.

44(I

FIDUCIAIRE

AHN EQUIPMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE
 RUE ALLAL AL FASSI ، 20130،

CASABLANCA MAROC
AHN EQUIPMENT شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
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وعنوان مقرها اإل تماعي 6) شارع 
مر2 السلطان الطابق 2 شقة 
3 مر2 السلطان 2232) الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
532287

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   23
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 AHN  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.EQUIPMENT
غرض الشركة بإيجاز : بيع االالت 

املنزلية واالالت االلكترونية 
و  املنزلية  االالث  اصالح  ميع 

االلكترونية .
6) شارع  عنوان املقر اال تماعي : 
شقة   2 الطابق  السلطان  مر2 
الدار   (2232 السلطان  مر2   3

البيضاء املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 52.222 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 522  : الحبي8  الشبي  السيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  الحبي8  الشبي  السيد 
)25 شارع املنضر العام 2222) الدار 

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  الحبي8  الشبي  السيد 
)25 شارع املنضر العام 2222) الدار 

البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم )82242.
443I

Dilegis Premium Service

DINASIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر اال تماعي للشركة

Dilegis Premium Service
 Angle Rue D›alger Et 2,Rue
 Abou Bakr Al Baklani 3ème
 étage, Appt 11, Casablanca
 20070، 20070، Casablanca

Maroc
DINASIA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 77 شارع 
محمد سميحة الطابق الثامن - 

4222) الدارالبيضاء املغرب.
تحويل املقر اال تماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.522245

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تحويل   (2(( يناير   24 املؤرخ في 
من  للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 
الطابق  سميحة  محمد  شارع   77«
الدارالبيضاء   (4222  - الثامن 
 ، عبد هللا  موالي  »حي  إلى  املغرب« 
 - الشق  عين   ،27 رقم   22( شارع 

)225) الدار البيضاء املغرب«
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم 5499.
444I

PUSH CENTER

HICHAMI-IRRIGATION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر اال تماعي للشركة

PUSH CENTER
 CASABLANCA CASA، 20000،

CASA MAROC
HICHAMI-IRRIGATION شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 357 شارع 
محمد الخامس الطابق 6 القضاء 
2 الدار البيضاء - 2222) الدار 

البيضاء املغرب.

تحويل املقر اال تماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.334227

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم تحويل   (2(( يناير   27 املؤرخ في 

من  للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 

شارع محمد الخامس الطابق   357«

 (2222 2 الدار البيضاء -  6 القضاء 

»زنقة  إلى  املغرب«  البيضاء  الدار 

املعاريف  حي  ش  العمارة  ابينال 

2222) الدار  تمديد الدار البيضاء - 

البيضاء املغرب«

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم 244)82.

445I

ائتمانية الوفاء

طرافلين باسيم
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر اال تماعي للشركة

ائتمانية الوفاء

79 شارع عالل الفا�سي سطات ، 

6222)، سطات املغرب

طرافلين باسيم شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي دوار اوالد 

ايوب اوالد امبارك - 2)32) بني 

مالل املغرب.

تحويل املقر اال تماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.6897

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم تحويل   (2(( يناير   24 املؤرخ في 

من  للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 

 - امبارك  اوالد  ايوب  اوالد  »دوار 

»حي  إلى  املغرب«  مالل  بني   (32(2

 (6(52  - البروج   25 البكاكشة زنقة 

البروج املغرب«

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   29 االبتدائية بسطات بتاريخ 

))2) تحت رقم 26/2022.

446I

FLASH ECONOMIE

SARA MARMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

SARA MARMO شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي الطابق 
) تجزئة الخير لغرابلية عمارة 4) 

الشقة 5 - 22222 سال املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

35422
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   23
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 SARA  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.MARMO
أعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

متنوعة- تزيين الشقق -بالرخام.
الطابق   : اال تماعي  املقر  عنوان 
 (4 عمارة  لغرابلية  الخير  تجزئة   (

الشقة 5 - 22222 سال املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
522 حصة   : السيدة سارة خليل 

بقيمة 222 درهم للحصة .
322 حصة   : السيد احمد خليل 

بقيمة 222 درهم للحصة .
السيدة اميمة خليل : 292 حصة 

بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  خليل  سارة  السيدة 
 25 رقم   (4 عمارة  الخير  تجزئة 

22222 سال املغرب.
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السيد احمد خليل عنوانه(ا) حي 
 22222 2557 3) رقم  السالم بلوك 

سال املغرب.
عنوانه(ا)  خليل  اميمة  السيدة 
تجزئة الخير لغرابلية عمارة 4) رقم 5 

22222 سال املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  خليل  سارة  السيدة 
 25 رقم   (4 عمارة  الخير  تجزئة 

22222 سال املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   23 بتاريخ  بسال  االبتدائية 

))2) تحت رقم 3))38.
447I

امغار عبد الغافور

RENT CAR BITCOIN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
امغار عبد الغافور

شارع الجيش امللكي اقامة النور رقم 
2 الطابق االول تطوان ، 93222، 

تطوان املغرب
RENT CAR BITCOIN شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 9 شارع 
طوغو الطابق االر�سي شقة رقم 2 

مرتيل - 93252 مرتيل املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

32933
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   2(
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 RENT  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.CAR BITCOIN
كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.
شارع   9  : عنوان املقر اال تماعي 
 2 رقم  االر�سي شقة  الطابق  طوغو 

مرتيل - 93252 مرتيل املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 522.222 مبلغ رأسمال الشركة: 
درهم، مقسم كالتالي:

62) حصة   : السيد هرا2 انوار 
بقيمة 2.222 درهم للحصة .

السيد هرا2 اشرف : 42) حصة 
بقيمة 2.222 درهم للحصة .

بقيمة   (62  : السيد هرا2 انوار 
2.222 درهم.

السيد هرا2 اشرف : 42) بقيمة 
2.222 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  انوار  هرا2  السيد 
 9 تجزئة ام كلثوم شارع طوكو رقم 
مرتيل   93252 مرتيل   3 شقة   ( ط 

املغرب.
عنوانه(ا)  اشرف  هرا2  السيد 
 9 رقم  توغو  كلثوم شارع  ام  تجزئة 

مرتيل 93252 مرتيل املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  انوار  هرا2  السيد 
 9 تجزئة ام كلثوم شارع طوكو رقم 
مرتيل   93252 مرتيل   3 شقة   ( ط 

املغرب
عنوانه(ا)  اشرف  هرا2  السيد 
 9 رقم  توغو  كلثوم شارع  ام  تجزئة 

مرتيل 93252 مرتيل املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   28 االبتدائية بتطوان بتاريخ 

))2) تحت رقم 558.
448I

FIDUCIAIRE GESTION ZIADI

TANJAH BEACH VIEW
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مالءمة النظام األسا�سي للشركة

FIDUCIAIRE GESTION ZIADI
 LOT LAAYOUNE 84

 2BOULEVARD RAYAUME
 D›ARABIE SAOUADITE 1ER

 ETG N°12 84 LOT LAAYOUNE
 2BOULEVARD RAYAUME

 D›ARABIE SAOUADITE 1ER
 ETG N°12، 90000، TANGER

MAROC
TANJAH BEACH VIEW »شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها اال تماعي: 242 
شارع محمد الخامس اقامة رضوان 
الطابق التاني الشقة رقم 52 طنجة 

طنجة 92222 طنجة املغرب .
»مالءمة النظام األسا�سي للشركة«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.34927
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 24 فبراير ))2)
األسا�سي  النظام  مالءمة  تقرر 
القانون:  مقتضيات  مع  للشركة 

اعتماد النظام األسا�سي الجديد

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
فبراير   25 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

))2) تحت رقم 2452.
449I

FOUZMEDIA

SOCIETE ESHOUK SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
SOCIETE ESHOUK SARL شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 59 شارع 
موالي عبدالعزيز إقامة موالي 
عبدالعزيز الرقم 4 - 24222 

القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
64245

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(( فبراير   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE ESHOUK SARL
: مقاول في  غرض الشركة بإيجاز 

االشغال املختلفة
املختلفة  األشغال  في  مقاول 

وأشغال البناء.
 59  : اال تماعي  املقر  عنوان 
إقامة  عبدالعزيز  موالي  شارع 
 24222  -  4 موالي عبدالعزيز الرقم 

القنيطرة املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد السحوق ادريس عنوانه(ا) 
القصيبية -- سيدي سليمان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

السيد السحوق ادريس عنوانه(ا) 
القصيبية -- سيدي سليمان املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 27 فبراير 

))2) تحت رقم -.
452I

إئتمانية BKM لإلرشادات

STE ALIA MANAGEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

إئتمانية BKM لإلرشادات
رقم 22 تجزئة املركز ورزازات ، 

45222، ورزازات املغرب
STE ALIA MANAGEMENT شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 

435 حي املنصور الدهبي - 45222 
ورزازات املغرب.

وفاة شريك
رقم التقييد في السجل التجاري 

.4622
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بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
))2) تم اإلعالم  يناير   (5 املؤرخ في 
توزيع  و  بلغازي  رحو  الشريك  بوفاة 
لرسم   

ً
تبعا الورثة  على  حصصه 

 (2(2 شتنبر   29 في  املؤرخ  اإلراثة 
بالشكل األتي :

 7  ، الراجي  عائشة  السيد(ة) 
حصة .

 8  ، بلغازي  سيهام  السيد(ة) 
حصة.

 (2  ، بلغازي  سارة  السيد(ة) 
حصة .

 8  ، بلغازي  فاظمة  السيد(ة) 
حصة .

السيد(ة) أمال بلغازي ، 8 حصة .
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   22 االبتدائية بورزازات بتاريخ 

))2) تحت رقم 72.

452I

GESTION ALJANOUB

FM ARCHITECTURE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تقليص هدف الشركة

GESTION ALJANOUB
زنقة تطوان حي السعادة عمارة رقم 
) الطابق الثالث العيون ، 72222، 

العيون املغرب
FM ARCHITECTURE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اال تماعي تجزئة 72 
حي الوحدة ) الطابق االول شقة 
رقم 2 العيون - 72222 العيون 

املغرب.
تقليص هدف الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
39677

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
))2) تم حذف  )2 فبراير  املؤرخ في 
األنشطة التالية من نشاط الشركة 

الحالي :
تصحيح الغرض التجاري كما يلي 

: ممارسة مهنة الهندسة املعمارية .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   25 االبتدائية بالعيون بتاريخ 

))2) تحت رقم 398.
45(I

FIDUCIA-MID

KHARO TRAV SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIA-MID
رقم 98 الطابق االول طريق مكنا2 
ميمالل ميدلت ، 54352، ميدلت 

ميدلت
KHARO TRAV SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي قصر برم 
ايت ازدك - 54352 ميدلت املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3269

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(( فبراير   24
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.KHARO TRAV SARL AU
االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

املختلفة أو البناء.
عنوان املقر اال تماعي : قصر برم 

ايت ازدك - 54352 ميدلت املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 2.222  : العالي  السيد خرو عبد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد خرو عبد العالي عنوانه(ا) 
 54352 تونفيت  اوشن  أيت  قصر 

ميدلت املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد خرو عبد العالي عنوانه(ا) 
 54352 تونفيت  اوشن  أيت  قصر 

ميدلت املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   28 االبتدائية بميدلت بتاريخ 

))2) تحت رقم 34.
453I

LE PREMIER CONSEIL

SUD BASS TOURS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC
SUD BASS TOURS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإل تماعي عملية 

العنبر حي املسيرة ) رقم 2) مراكش - 
42222 مراكش املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.48943
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر   (2(2 د نبر   27 في  املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 
 SUD BASS الوحيد  الشريك  ذات 
 522.222 رأسمالها  مبلغ   TOURS
اإل تماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
 (2 رقم   ( العنبر حي املسيرة  عملية 
املغرب  مراكش   42222  - مراكش 
وترا ع  املنافسة  *حدة   : ل  نتيجة 

العائدات.
عملية  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
مراكش   (2 رقم   ( العنبر حي املسيرة 

- 42222 مراكش املغرب. 
و عين:

و  البصيلة  السيد(ة)  واد 
عنوانه(ا) رقم 6) سيدي مبارك تاركة 
(ة)  42222 مراكش املغرب كمصفي 

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
عملية   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 
العنبر حي املسيرة ) رقم 2) مراكشتم 
التجارية  باملحكمة  القانوني  اإليداع 
بمراكش بتاريخ 2) يناير ))2) تحت 

رقم 225)23.
454I

FIDUCIAIR AL MOUSTATMIR SARL AU

OKAJI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIR AL MOUSTATMIR
SARL AU

 AV EL MOUTANABI RUE 1
 N°183 2EME ETAGE ، 23000،

BENI MELLAL MAROC
OKAJI شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي مستوطن 

عند مركز االعمال داي تجزئة 
العثمانية الحي االداري الطابق 
الثالث - 3222) بني مالل املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2(4(3
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   ((
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
.OKAJI : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

غرض الشركة بإيجاز : مطعم.
عنوان املقر اال تماعي : مستوطن 
تجزئة  داي  االعمال  مركز  عند 
الطابق  االداري  الحي  العثمانية 

الثالث - 3222) بني مالل املغرب.
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أ لها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 
درهم، مقسم كالتالي:

 252  : بنمو�سى  كميلية  السيدة 
حصة بقيمة 222 درهم للحصة .

حصة   322  : السيد عالي مرابط 
بقيمة 222 درهم للحصة .

حصة   (52  : السيد عمر مرابط 
بقيمة 222 درهم للحصة .

 252  : مرابط  اسماعيل  السيد 
حصة بقيمة 222 درهم للحصة .

حصة   252  : السيد  اد مرابط 
بقيمة 222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة كميلية بنمو�سى عنوانه(ا) 
حي رياض السالم ) الرقم 58 3222) 

بني مالل املغرب.
حي  السيد عالي مرابط عنوانه(ا) 
رياض السالم ) الرقم 58 3222) بني 

مالل املغرب.
حي  السيد عمر مرابط عنوانه(ا) 
رياض السالم ) الرقم 58 3222) بني 

مالل املغرب.
السيد اسماعيل مرابط عنوانه(ا) 
حي رياض السالم ) الرقم 58 3222) 

بني مالل املغرب.
حي  السيد  اد مرابط عنوانه(ا) 
رياض السالم ) الرقم 58 3222) بني 

مالل املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة كميلية بنمو�سى عنوانه(ا) 
حي رياض السالم ) الرقم 58 3222) 

بني مالل املغرب
حي  السيد عالي مرابط عنوانه(ا) 
رياض السالم ) الرقم 58 3222) بني 

مالل املغرب
حي  السيد عمر مرابط عنوانه(ا) 
رياض السالم ) الرقم 58 3222) بني 

مالل املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببني مالل بتاريخ 22 فبراير 

))2) تحت رقم 262.
455I

ACS CONSEILS

MEBAPRO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

ACS CONSEILS
اقامة محفاظ زنقة الجزائر الطابق 

) ، 6222)، برشيد املغرب
MEBAPRO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اال تماعي 23 شارع 
محمد الخامس الطابق 3 تجزئة 
اليسر - 6222) برشيد املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.25522
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   (2(2 غشت   22 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
مقاول اعمال البناء .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
نونبر   (3 بتاريخ  ببرشيد  االبتدائية 

2)2) تحت رقم 2427.
456I

la sincérité إنتمائية 

FRERES ELMSAIDI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

la sincérité إنتمائية
زنقة بئر أنزران عمارة ٣ الشقة 
١٣ شارع محمد الخامس فا2 ، 

32222، فا2 املغرب
FRERES ELMSAIDI شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي قطعة رقم 
6) تجزئة الشرفاء بالد املسفر طريق 
إيموزار فا2 - 32222 فا2 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
72292

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   (2
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.FRERES ELMSAIDI

إنشاء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

خدمات  مع  تجميل  مركز  وتشغيل 

تصفيف الشعر

 ماليات الحمام.

قطعة   : اال تماعي  املقر  عنوان 
بالد املسفر  تجزئة الشرفاء   (6 رقم 

فا2   32222  - طريق إيموزار فا2 

املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 332  : مهدي  املساعدي  السيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .

 342  : توفيق  املساعدي  السيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .

 332  : املساعدي صفاء  السيدة 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد املساعدي مهدي عنوانه(ا) 

عمارة 23 الشقة 5 شارع موالي عبد 

هللا بورمانة 32222 فا2 املغرب.

توفيق  املساعدي  السيد 
النزهة طريق  حي   69 رقم  عنوانه(ا) 

عين الشقف 32222 فا2 املغرب.

صفاء  املساعدي  السيدة 
النزهة طريق  حي   69 رقم  عنوانه(ا) 

عين الشقف 32222 فا2 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

توفيق  املساعدي  السيد 
النزهة طريق  حي   69 رقم  عنوانه(ا) 

عين الشقف 32222 فا2 املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   27 بتاريخ  بفا2  التجارية 

))2) تحت رقم 627.

457I

Trefle Conseil

SUBLIME FOOD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

استمرار نشاط الشركة

Trefle Conseil
 Bureau N°14, 3ème étage,

 immeuble soft city oasis, 2 et
 4 rue Abou Dhabi ، 20410،

casablanca maroc
SUBLIME FOOD »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها اال تماعي: شارع عبد 
الكريم الخطابي زاوية ابن األتير رقم 

25 - - الدارالبيضاء املغرب.
»استمرار نشاط الشركة«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.(94525

بناًء على قرار الجمع العام بتاريخ 
و ود  عدم  تقرر   ،  2021/12/01
حا ة إلى حل الشركة، وفًقا ألحكام 

املادة 86 من القانون 5 96-
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 24 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم 742)82.
458I

PERFECT ADVICE

JLM FOOD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر اال تماعي للشركة

PERFECT ADVICE
الدار البيضاء ، 2222)، الدار 

البيضاء املغرب
JLM FOOD شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي القبو و 

الطابق األر�سي ) غاندي مول شارع 
غاندي - 2372) الدار البيضاء 

املغرب.
تحويل املقر اال تماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.487285

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تحويل   (2(2 يناير   (7 املؤرخ في 
من  للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 
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»القبو و الطابق األر�سي ) غاندي مول 
شارع غاندي - 2372) الدار البيضاء 
إلى »غاندي مول املتجر رقم  املغرب« 
2 زنقة الطبري شارع غاندي - 2372) 

الدار البيضاء املغرب«
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2)2) تحت رقم 3)44.
459I

LE PREMIER CONSEIL

IAAMAR KOM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC
IAAMAR KOM شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد(في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي تجزئة 
أسكجور صوكوما 2 رقم 335 - 

42222 مراكش املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.7(325

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر   (2(2 د نبر   23 في  املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 
 IAAMAR الوحيد  الشريك  ذات 
 222.222 رأسمالها  مبلغ   KOM
اإل تماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
تجزئة أسكجور صوكوما 2 رقم 335 
 : مراكش املغرب نتيجة ل   42222  -

حدة املنافسة و ترا ع العائدات.
تجزئة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 -  335 رقم   2 صوكوما  أسكجور 

42222 مراكش املغرب. 
و عين:

 السيد(ة) موالي الحسن املشكوري
منطقة  مراكش  أبواب  عنوانه(ا)  و 
2) عمارة 37 رقم 4) سعادة 42222 
مراكش املغرب كمصفي (ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
تجزئة   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 

أسكجور صوكوما 2 رقم 335
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   (2 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

))2) تحت رقم 226)23.
462I

LE PREMIER CONSEIL

IAAMAR KOM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC
IAAMAR KOM شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي : تجزئة 
أسكجور صوكوما 2 رقم 335 - 

42222 مراكش املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.7(325

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر   (2(2 د نبر   (8 في  املؤرخ 
ذات  شركة   IAAMAR KOM حل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 
 222.222 رأسمالها  مبلغ  الوحيد 
اإل تماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
رقم   2 صوكوما  أسكجور  تجزئة 
335 - 42222 مراكش املغرب نتيجة 

للتوقف النهائي عن النشاط.
و عين:

 السيد(ة) موالي الحسن املشكوري
و عنوانه(ا) ابواب مراكش منطقة 2) 
مراكش   42222  (4 رقم   37 عمارة 

املغرب كمصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
تجزئة  وفي   (2(2 د نبر   (8 بتاريخ 
 -  335 رقم   2 صوكوما  أسكجور 

42222 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   27 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

))2) تحت رقم 626)23.

462I

LE PREMIER CONSEIL

JANNATE VIANDE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

LE PREMIER CONSEIL

 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY

 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

JANNATE VIANDE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي عمارة 

سلوى رقم ) الطابق األول تجزئة 

الشرف مراكش - 42222 مراكش 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.57485

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر   (2(( د نبر   27 في  املؤرخ 

ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 

 JANNATE الوحيد  الشريك  ذات 

 222.222 رأسمالها  مبلغ   VIANDE

درهم وعنوان مقرها اإل تماعي عمارة 

تجزئة  األول  الطابق   ( رقم  سلوى 

مراكش   42222  - مراكش  الشرف 

املنافسة  حدة   : ل  نتيجة  املغرب 

وترا ع العائدات.

عمارة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

تجزئة  األول  الطابق   ( رقم  سلوى 

مراكش   42222  - مراكش  الشرف 

املغرب. 

و عين:

و  لعماري  الحبي8  السيد(ة) 

رقم  الزراز  االندلس  م  ح  عنوانه(ا) 

7) 42222 مراكش املغرب كمصفي 

(ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
عمارة   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 
تجزئة  األول  الطابق   ( رقم  سلوى 

الشرف مراكش
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   (2 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

))2) تحت رقم 227)23.

46(I

LE PREMIER CONSEIL

JANNATE VIANDE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC
JANNATE VIANDE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي : عمارة 
سلوى رقم ) الطابق األول تجزئة 
الشرف - 42222 مراكش املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.57485
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
2)2) تقرر حل  2) د نبر  املؤرخ في 
ذات  شركة   JANNATE VIANDE
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 
 222.222 رأسمالها  مبلغ  الوحيد 
اإل تماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
األول  الطابق   ( رقم  سلوى  عمارة 
مراكش   42222  - الشرف  تجزئة 
عن  النهائي  للتوقف  نتيجة  املغرب 

النشاط.
و عين:

و  لعماري  الحبي8  السيد(ة) 
رقم  الزراز  االندلس  م  ح  عنوانه(ا) 
7) 42222 مراكش املغرب كمصفي 

(ة) للشركة.
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و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
عمارة  وفي   (2(2 د نبر   (2 بتاريخ 
تجزئة  األول  الطابق   ( رقم  سلوى 

الشرف - 42222 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   27 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

))2) تحت رقم 627)23.
463I

PERFECT ADVICE

 STE GENERAL DE
L’AFRIQUE DE L’OUEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص
PERFECT ADVICE

الدار البيضاء ، 2222)، الدار 
البيضاء املغرب

 STE GENERAL DE L’AFRIQUE
DE L’OUEST شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي زنقة رقم 

52 حي خط الرملة رقم 22 - 72222 
العيون املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(6479

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   (2(2 ماي   (2 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد (ة) عبد اإلله حـيـذ 
أصل  من  ا تماعية  حصة   522 ر 
(ة)  السيد  لفائدة  حصة   52.222
ماي   (2 مـخـداد بتاريخ  عـبـد الـغـنـي. 

.(2(2
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
فبراير   25 االبتدائية بالعيون بتاريخ 

))2) تحت رقم 397/2022.
464I

IDRISSIDES INVEST CONSEIL

DAR DANIEL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

IDRISSIDES INVEST CONSEIL
)6 تجزئة الضاوي 2 - املحاميد 

- مراكش مراكش، 42222، 
MARRAKECH MAROC

DAR DANIEL شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي » ملك 

عاِئشة » دوار لعضم فيال 3 الويدان 

مراكش - 42222 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

93392

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (228 د نبر   25

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 DAR  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DANIEL

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء,  ,اشغال  عقاري  مطور  و 

اإلستيراد والتصدير..

ملك   «  : اال تماعي  املقر  عنوان 

عاِئشة » دوار لعضم فيال 3 الويدان 

مراكش - 42222 مراكش املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 2.222  : دنيال  السيد الستيرلين 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الستيرلين دنيال عنوانه(ا) 

الويدان مراكش   3 دوار لعضم فيال 

42222 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة فتيحة الحاري عنوانه(ا) 

الويدان مراكش   3 دوار لعضم فيال 

42222 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   25 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

229) تحت رقم 222787.

465I

CAUDEC CONSEIL

ألفا ماروك اندستري ميديكال
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CAUDEC CONSEIL
 Angle Bd El Hachimi El Filali
(Ex,Taddart) et Rue n°2 Imm.

 Evasion Office,Etg 2 n°22 Oasis،
20100، CASABLANCA MAROC

ألفا ماروك اندستري ميديكال 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 75 شارع 
22 يناير الشقة 2 الطابق 269 - 

5222) الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

53(572
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(( فبراير   27
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
ألفا   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

ماروك اندستري ميديكال.
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
استراد،تصدير،تخزين،نقل،توزيع 

وتجارة املواد و األ هزة الطبية.
75 شارع  عنوان املقر اال تماعي : 
 -  269 الطابق   2 الشقة  يناير   22

5222) الدار البيضاء املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 22.222 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
حصة   52  : بنونة  ياسين  السيد 

بقيمة 222 درهم للحصة .
السيدة سلمى البوري : 52 حصة 

بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد ياسين بنونة عنوانه(ا) 26 
زنقة ابن عساكر اقامة روض األزهر 
 (5222  663 شقة   26 درج أ طابق 

الدار البيضاء املغرب.

البوري عنوانه(ا)  السيدة سلمى 
روض  اقامة  عساكر  ابن  زنقة   26
 663 شقة   26 طابق  أ  درج  األزهر 

5222) الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ياسين بنونة عنوانه(ا) 26 
زنقة ابن عساكر اقامة روض األزهر 
 (5222  663 شقة   26 درج أ طابق 

الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم 938)82.
466I

FUTURASCO FIDUCIAIRE

STE SK3 PROJECT SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FUTURASCO FIDUCIAIRE
343 شارع محمد الخامس رقم 5 
الطابق الثالث بني مالل ، 3222)، 

بني مالل املغرب
STE SK3 PROJECT SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي ساكنة 
عند عمارة 26 الشقة رقم 24، 

الطابق الرابع شارع محمد الخامس 
- 3222) بني مالل املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2(427

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   23
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. SK3 PROJECT SARL
: مقاول في  غرض الشركة بإيجاز 

اشغال مختلفة وأشغال البناء 
- بيع وشراء معدات ولوازم املكات8

- التجارة .
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ساكنة   : اال تماعي  املقر  عنوان 

 ،24 رقم  الشقة   26 عمارة  عند 

الطابق الرابع شارع محمد الخامس 

- 3222) بني مالل املغرب .

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

حصة   (52  : السيد نبيل قصار 

بقيمة 5.222) درهم للحصة .

 (52  : السيد املصطفى الصلحي 

حصة بقيمة 5.222) درهم للحصة .

السيد خديجة روحي : 52) حصة 

بقيمة 5.222) درهم للحصة .

السيد خديجة مالكي : 52) حصة 

بقيمة 5.222) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد نبيل قصار عنوانه(ا) الحي 

الخطابي  الكريم  االدراي شارع عبد 
رقم 277 3222) بني مالل املغرب .

عنوانه(ا)  مالكي  خديجة  السيد 

،الطابق   (( الرقم  سكينة  تجزئة 

الثاني 3222) بني مالل املغرب .

عنوانه(ا)  روحي  خديجة  السيد 
 24 رقم   22 زنقة  الصومعة  بياض 

3222) بني مالل املغرب .

املصطفى  الصلحي  السيد 

 (( رقم  السكينة  تجزئة  عنوانه(ا) 

مالل  بني   (3222 الثاني  الطابق   ،

املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد نبيل قصار عنوانه(ا) الحي 

الخطابي  الكريم  االدراي شارع عبد 
رقم 277 3222) بني مالل املغرب 

عنوانه(ا)  مالكي  خديجة  السيد 

الطابق   (( الرقم  سكينة  تجزئة 

الثاني 3222) بني مالل املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ببني مالل بتاريخ 22 فبراير 

))2) تحت رقم 249.

467I

Trefle Conseil

PLANET PIZZA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
استمرار نشاط الشركة

Trefle Conseil

 Bureau N°14, 3ème étage,

 immeuble soft city oasis, 2 et

 4 rue Abou Dhabi ، 20410،

casablanca maroc

PLANET PIZZA »شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرها اال تماعي: 669 شارع 

القد2 عين الشق - - الدارالبيضاء 

املغرب.

»استمرار نشاط الشركة«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.342245

بناًء على قرار الجمع العام بتاريخ 

و ود  عدم  تقرر   ،  2021/12/01

حا ة إلى حل الشركة، وفًقا ألحكام 

املادة 86 من القانون 5 96-

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 24 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم 735)82.

468I

ارنك

AKLOUH FISH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ارنك

شارع يوسف ابن تاشفين رقم 24 

 LARACHE ،9(222 ،العرائش

املغرب

AKLOUH FISH شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي ضو�سي 

دوار )2 ريصانة الجنوبية العرائش - 

222)9 العرائش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

6662

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(( فبراير   28

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AKLOUH FISH

و  بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

شراء السمك بالجملة و التقسيط و 

تخزينه.

ضو�سي   : اال تماعي  املقر  عنوان 
دوار )2 ريصانة الجنوبية العرائش - 

222)9 العرائش املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد منتصر اكلوح : 522 حصة 

بقيمة 52.222 درهم للحصة .

السيد ادريس اكلوح : 522 حصة 

بقيمة 52.222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  اكلوح  منتصر  السيد 

 22 رقم  ب  مجموعة  الطوراديو 

العرائش 222)9 العرائش املغرب.

عنوانه(ا)  اكلوح  ادريس  السيد 

 9(222 22 العرائش  الطو راديو رقم 

العرائش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  اكلوح  منتصر  السيد 

 22 رقم  ب  مجموعة  الطوراديو 

العرائش 222)9 العرائش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  بالعرائش  االبتدائية 

رقم  تحت   (2(( فبراير   25

.(62222((22(499

469I

Trefle Conseil

LES PINS DE BOUZEKOURA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

استمرار نشاط الشركة

Trefle Conseil
 Bureau N°14, 3ème étage,

 immeuble soft city oasis, 2 et
 4 rue Abou Dhabi ، 20410،

casablanca maroc
 LES PINS DE BOUZEKOURA
»شركة ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها اال تماعي: ) مكرر 
زنقة أبو عبد هللا نافع الطابق ) 

املكت8 3 املعاريف - - الدارالبيضاء 
املغرب.

»استمرار نشاط الشركة«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.422982
بناء على قرار الجمع العام بتاريخ 
و ود  عدم  تقرر   ،  2021/12/01
حا ة إلى حل الشركة، وفًقا ألحكام 

املادة 86 من القانون 5 96-
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 24 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم 734)82.

472I

CAUDEC CONSEIL

سنطاكس لوجستيك ماروك
إعالن متعدد القرارات

CAUDEC CONSEIL
 Angle Bd El Hachimi El Filali
(Ex,Taddart) et Rue n°2 Imm.

 Evasion Office,Etg 2 n°22 Oasis،
20100، CASABLANCA MAROC

سنطاكس لو ستيك ماروك 
»شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد«
وعنوان مقرها اال تماعي: 3 شارع 
ابن  اهر إقامة توفيق الطابق 
2 الشقة 4 حي بوركون - - الدار 

البيضاء املغرب .
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.246243
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بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

2)2)تم اتخاذ  د نبر   32 املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

النشاط  استمارية  على  املصادقة 

التجاري للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

النشاط  استمارية  على  املصادقة 

التجاري للشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم 997)82.

472I

fiduhaouz

شركة بينك ساملون
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير  ديد للشركة

fiduhaouz

 Boulevard Allal El Fassi,

 residence Jawhara, appartement

Marrakech ، 40000 ,5، مراكش 

املغرب

شركة بينك ساملون شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي )44 الحي 

الصناعي سيدي غانم مراكش - 

4222 مراكش املغرب.

تعيين مسير  ديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(6253

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم تعيين   (2(( يناير   27 املؤرخ في 

السيد(ة)  للشركة  مسير  ديد 

مارسيانو مارالن كمسير وحيد

تبعا إلقالة مسير

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   23 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

))2) تحت رقم 2362.

47(I

ACS CONSEILS

JAYLAN PRIVEE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر اال تماعي للشركة

ACS CONSEILS
اقامة محفاظ زنقة الجزائر الطابق 

) ، 6222)، برشيد املغرب
JAYLAN PRIVEE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 23 شارع 
محمد الخامس الطابق 3 تجزئة 
اليسر - 6222) برشيد املغرب.
تحويل املقر اال تماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.24727

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تحويل   (2(2 نونبر   (2 املؤرخ في 
من  للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 
الطابق  الخامس  محمد  شارع   23«
برشيد   (6222  - اليسر  تجزئة   3
املغرب« إلى » تجزئة الربيع بقعة 582 

- 6222) برشيد املغرب«
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نونبر   (3 بتاريخ  ببرشيد  االبتدائية 

2)2) تحت رقم 2426.

473I

ACS CONSEILS

BINAA AL YOUSSR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ACS CONSEILS
اقامة محفاظ زنقة الجزائر الطابق 

) ، 6222)، برشيد املغرب
BINAA AL YOUSSR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 rue 22 وعنوان مقرها اإل تماعي
 liberte etg 3 appt 5 - 26000

CASABLANCA املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.452297

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   (2(2 يوليوز   27 في  املؤرخ 

املصادقة على :

املكي  البي�سي  (ة)  السيد  تفويت 
22) حصة ا تماعية من أصل 422 
حصة لفائدة السيد (ة) عمر حساين 

بتاريخ 28 يوليوز 2)2).
املكي  البي�سي  (ة)  السيد  تفويت 
22) حصة ا تماعية من أصل 422 
سومية  (ة)  السيد  لفائدة  حصة 

بندورو بتاريخ 28 يوليوز 2)2).
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

شتنبر 2)2) تحت رقم 5)7)79.

474I

FIDUICAIRE FTAH CONSULTING

شركة عالم الخير
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUICAIRE FTAH
CONSULTING

 N°11 R.ABASS LAMSAADI KIS
 BEN MOUSSA 2ETG B/N°6 VN

FES ، 30000، FES MAROC
شركة عالم الخير شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي متجر 
رقم 3)) دورار دندون مر كز عين 
الشكاك صفرو . - 32222 فا2. 

املغرب.
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3623

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(( فبراير   29
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
شركة   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

عالم الخير .

بائع مواد   : غرض الشركة بإيجاز 
البناء بنصف الجملة.

عنوان املقر اال تماعي : متجر رقم 
3)) دورار دندون مر كز عين الشكاك 

صفرو . - 32222 فا2. املغرب..
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 2.222  : السيد فاخر اسما عيل 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد فاخر اسما عيل عنوانه(ا) 
 2( الشقة   686 الرياض  تجزئة 
الطابق 2 طريق صفرو 32222 فا2. 

املغرب..
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد فاخر اسما عيل عنوانه(ا) 
 2( الشقة   686 الرياض  تجزئة 
الطابق 2 طريق صفرو 32222 فا2. 

املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   25 بتاريخ  االبتدائية بصفرو 

))2) تحت رقم 56.

475I

JURISTAR

SIRKAB SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

JURISTAR
الرقم 55 الشقة2 الطابق االول 
شارع مراكش ، 5222)، خريبكة 

املغرب
SIRKAB SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة(في طور 

التصفية)
وعنوان مقرها اإل تماعي الرقم)2 

بلوك ه حي الداخلة بو نيبة - 
5222) خريبكة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.4429
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بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 22 أكتوبر 2)2) تقرر حل 
SIR-  شركة ذات املسؤولية املحدودة
KAB SARL مبلغ رأسمالها 92.222 

درهم وعنوان مقرها اإل تماعي 
الرقم)2 بلوك ه حي الداخلة 

بو نيبة - 5222) خريبكة املغرب 
نتيجة ل : انعدام النشاط.

و حدد مقر التصفية ب الرقم)2 
 - بو نيبة  الداخلة  حي  ه  بلوك 

5222) خريبكة املغرب. 
و عين:

السيد(ة) محمد ركاب و عنوانه(ا) 
الداخلة  حي  ه  بلوك  الرقم)2 
املغرب  بو نيبة   (5222 بو نيبة 

كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
-تم   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 
اإليداع القانوني باملحكمة االبتدائية 
 (2(( فبراير   22 بتاريخ  بخريبكة 

تحت رقم 65.
477I

عمر بلغري8

ROBENSS BUSINESS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر اال تماعي للشركة

عمر بلغري8
75 شارع الحسيمة مكات8 االطلس 

الطابق الثالث املكت8 2) ، 32222، 
فا2 املغرب

ROBENSS BUSINESS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 44 
شارع محمد سالوي فا2 - 32222 

فا2 املغرب.
تحويل املقر اال تماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.6(323

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 22 د نبر 2)2) تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 
شارع محمد سالوي فا2   44 »رقم 
»شارع  إلى  املغرب«  فا2   32222  -

محمد السالوي زنقة حسين خضار 
 526 5 مكت8  الطابق   52 عمارة نور 

- 32222 فا2 املغرب«
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   22 بتاريخ  بفا2  التجارية 

))2) تحت رقم 718/2022.

478I

HANA COMPTA MAROC

»AGROSYS ELEVAGE«
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HANA COMPTA MAROC
 RESIDENCE AL WAFA N°A2
 RDC AVENUE MOHAMED V

 EL JADIDA ، 24000، EL JADIDA
MAROC

»AGROSYS ELEVAGE« شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي الطابق 

السفلي، فيال بدوار عوامرة، الجوزية 
- 4222) أزمور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
29277

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(( فبراير   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.»AGROSYS ELEVAGE«
وسيط   -  : غرض الشركة بإيجاز 
أعمال  أو  مختلفة  أعمال   - تجاري. 

البناء. - التلقيح االصطناعي لألبقار.
الطابق   : اال تماعي  املقر  عنوان 
السفلي، فيال بدوار عوامرة، الجوزية 

- 4222) أزمور املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 2.222  : داديس  خالد  السيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  داديس  خالد  السيد 

الحوزية 4222) أزمور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  داديس  خالد  السيد 

الحوزية 4222) أزمور املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالجديدة بتاريخ 24 فبراير 

))2) تحت رقم 7495).

479I

LAGHRABI

كاب تيك
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

CAP TECH

 CASABLANCA CASABLANCA،

0، casablanca maroc

كاب تيك شركة ذات املسؤولية 

املحدودة(في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي اللبيضاء - 

2362) البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.33(62

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   (2(( يناير   (6 املؤرخ في 

شركة ذات املسؤولية املحدودة كاب 

درهم   222.222 تيك مبلغ رأسمالها 

اللبيضاء  اإل تماعي  مقرها  وعنوان 

 : البيضاء املغرب نتيجة ل   (2362 -

حل .

 222 ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 - املستشفيات  حي  الزهار  عالء  أبو 

2362) البيضاء املغرب. 

و عين:
السيد(ة) سعيد خليلي و عنوانه(ا) 
زنقة ابو معشر حي املستشفيات   24
2362) البيضاء املغرب كمصفي (ة) 

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
-تم   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 
التجارية  باملحكمة  القانوني  اإليداع 
فبراير   2( بتاريخ  البيضاء  بالدار 

))2) تحت رقم )82224.

482I

AMOUD SOUSS

STE AMOUD SOUSS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

AMOUD SOUSS
رقم 6) عمارة 82 مشروع الدشيرة 
الجديدة انزكان ، 86362، انزكان 

املغرب
STE AMOUD SOUSS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 222 
تجزئة اكدال الشطر 2 ايت ملول - 

86252 انزكان املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.4729

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   (2(( يناير   32 املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 STE AMOUD الوحيد  الشريك 
 222.222 رأسمالها  مبلغ   SOUSS
اإل تماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
 2 الشطر  اكدال  تجزئة   222 رقم 
املغرب  انزكان   86252  - ملول  ايت 
نتيجة ل : الصعوبات والعراقيل التي 

وا هتها منذ التأسيس.
و حدد مقر التصفية ب رقم 222 
 - ايت ملول   2 تجزئة اكدال الشطر 

86252 انزكان املغرب. 
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و عين:

و  الشاطري  محمد  السيد(ة) 
اكدال  تجزئة   222 رقم  عنوانه(ا) 

انزكان   86252 ايت ملول   2 الشطر 

املغرب كمصفي (ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

-تم   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 

اإليداع القانوني باملحكمة االبتدائية 

بانزكان بتاريخ 24 فبراير ))2) تحت 
رقم 97).

482I

sonacofi

حلمي أسيستانس
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

sonacofi

 rue el aaraar apprt 7 etage 4 (8

 casablanca ، 20000، casablanca

maroc

حلمي أسيستانس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي )3 تجزئة 

كسو2 بزيوي 3 الطابق ) عين 

حرودة - 2222) املحمدية املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.((689

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

2)2) تقرر حل  23 شتنبر  املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

أسيستانس  حلمي  الوحيد  الشريك 

مبلغ رأسمالها 52.222 درهم وعنوان 

تجزئة كسو2   3( مقرها اإل تماعي 

 - حرودة  عين   ( الطابق   3 بزيوي 

 : املحمدية املغرب نتيجة ل   (2222

تصفية الشركة.

و حدد مقر التصفية ب )3 تجزئة 

عين   ( الطابق   3 بزيوي  كسو2 

حرودة - 2222) املحمدية املغرب. 

و عين:
و  موسيم  الشرقي  السيد(ة) 
تجزئة كسو2 بزيوي   3( عنوانه(ا) 
 (2222 حرودة  عين   ( الطابق   3
(ة)  كمصفي  املغرب  املحمدية 

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
-تم   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 
اإليداع القانوني باملحكمة االبتدائية 
 (2(2 شتنبر   (9 بتاريخ  باملحمدية 

تحت رقم 239).

48(I

HIGH EDGE CONSULTING

MML CALL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

HIGH EDGE CONSULTING
 AV ALI YAATA BUREAUX

 WILAYA CENTER 1ER ETG N°
TETOUAN ،93000 ، 12 املغرب

MML CALL شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد(في 

طور التصفية)
وعنوان مقرها اإل تماعي شارع عسو 
بسالم زنقة رقم ) اقامة دينا الطابق 

4 - 93222 تطوان املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(8389

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
2)2) تقرر حل  22 د نبر  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
مبلغ   MML CALL الوحيد  الشريك 
وعنوان  درهم   52.222 رأسمالها 
مقرها اإل تماعي شارع عسو بسالم 
 -  4 الطابق  اقامة دينا   ( زنقة رقم 
 : ل  نتيجة  املغرب  تطوان   93222

عدم تحقيق الهدف اال تماعي .
شارع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
اقامة دينا   ( عسو بسالم زنقة رقم 

الطابق 4 - 93222 تطوان املغرب. 

و عين:
السيد(ة) مروان منير و عنوانه(ا) 
 2 ط   9 رقم   2 زنقة  د لة  شارع 
(ة)  تطوان املغرب كمصفي   93222

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
-تم   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 
اإليداع القانوني باملحكمة االبتدائية 
بتطوان بتاريخ 7) د نبر 2)2) تحت 

رقم 7486.
483I

ائتمانية مومن

MELI AGRI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية مومن
)3 زنقة سبتة بوعرفة، 22)62، 

بوعرفة املغرب
MELI AGRI شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي حي بنت 
خطاب رقم 39) - )6225 بوعنان 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2232

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   (4
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 MELI  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.AGRI
و  البناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األشغال املختلفة
األشغال الفالحية

التصدير و االستيراد.

حي بنت   : عنوان املقر اال تماعي 
بوعنان   6225(  -  (39 خطاب رقم 

املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 2.222  : طارق  العفوي  السيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  طارق  العفوي  السيد 
مركز بوعنان )6225 بوعنان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  طارق  العفوي  السيد 
مركز بوعنان )6225 بوعنان املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   22 بتاريخ  بفجيج  االبتدائية 

))2) تحت رقم 2022/22.

484I

ائتمانية مومن

MIDBOUCH TRAV
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية مومن
)3 زنقة سبتة بوعرفة، 22)62، 

بوعرفة املغرب
MIDBOUCH TRAV شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 
الزرقطوني رقم 234 - )6232 

تندرارة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2227

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   27
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MIDBOUCH TRAV
و  البناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األشغال املختلفة
املكات8  مستلزمات  بيع 

بالتقسيط.
شارع   : اال تماعي  املقر  عنوان 
 6232(  -  234 رقم  الزرقطوني 

تندرارة املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 2.222  : بشرى  مهرة  السيدة 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  بشرى  مهرة  السيدة 
 6232(  234 الزرقطوني رقم  شارع 

تندرارة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  بشرى  مهرة  السيدة 
 6232(  234 الزرقطوني رقم  شارع 

تندرارة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   2( بتاريخ  بفجيج  االبتدائية 

))2) تحت رقم 2022/09.

485I

ائتمانية مومن

J.G TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية مومن
)3 زنقة سبتة بوعرفة، 22)62، 

بوعرفة املغرب
J.G TRAVAUX شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي الطابق 

األر�سي حي اسردن رقم 28 - )5)62 

تالسينت املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

22(9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   (6

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 J.G  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TRAVAUX

األشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

الفالحية

البناء و األشغال املختلفة.

الطابق   : اال تماعي  املقر  عنوان 

األر�سي حي اسردن رقم 28 - )5)62 

تالسينت املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 22.222 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد  راري رشيد : 222 حصة 

بقيمة 222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد  راري رشيد عنوانه(ا) حي 

اسردن )5)62 تالسينت املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد  راري رشيد عنوانه(ا) حي 

اسردن )5)62 تالسينت املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   29 بتاريخ  بفجيج  االبتدائية 

))2) تحت رقم 2022/17.

486I

CABINET S(S CONSULTING

MILLENIUM TRANSIT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

CABINET S(S CONSULTING
 CASABLANCA, BD AL QODS,
 RES AMINA 5, OULAD TALB,
 QUARTIER EL OMARIYA, LOT
 ASSAKANE AL ANIK, ETAGE 1,
 APT 2 ، 33200، CASABLANCA

MAROC
MILLENIUM TRANSIT شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اال تماعي مر2 
السلطان زاوية شارع املقاومة 

ومحمد الساد2 زنقة لبورن الرقم 
72اقامة دسوطر الطابق 4 الشقة 

)2. - 3322) البيضاء املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.255275

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت   (2(( فبراير   28 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
وكيل الشحن الدولي.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم 662)82.

487I

sonacofi

نزار ترنسبور
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

sonacofi
 rue el aaraar apprt 7 etage 4 (8
 casablanca ، 20000، casablanca

maroc
نزار ترنسبور شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد(في 

طور التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي سيتي 

املنصورية عمارة )4 شقة 25 - 

2222) البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.277893

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في 7) أكتوبر 2)2) تقرر حل 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

مبلغ  ترنسبور  نزار  الوحيد  الشريك 
وعنوان  درهم   222.222 رأسمالها 

املنصورية  سيتي  اإل تماعي  مقرها 

 (2222  -  25 شقة   4( عمارة 

حل   : ل  نتيجة  املغرب  البيضاء 

الشركة.

سيتي  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 -  25 شقة   4( عمارة  املنصورية 

2222) البيضاء املغرب. 

و عين:

و  مهداوي  نبيل  السيد(ة) 

عنوانه(ا) سيتي املنصورية عمارة )4 

املغرب  البيضاء   (2222  25 شقة 

كمصفي (ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

-تم   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 

التجارية  باملحكمة  القانوني  اإليداع 

بالدار البيضاء بتاريخ 22 يناير ))2) 

تحت رقم 827762.

488I

MOULZERI3A.COM

E-COM CENTER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

E-COM CENTER

23 زنقة احمد املجاطي اقامة لزال8 

الطابق األول رقم 8. ، 2352)، الدار 

البيضاء املغرب

E-COM CENTER شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
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وعنوان مقرها اإل تماعي 23 زنقة 

احمد املجاطي اقامة لزال8 الطابق 

األول رقم 8. - 2352) الدار البيضاء 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.526637

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   (2(( يناير   (6 في  املؤرخ 

املصادقة على :

(ة) عمر الشاهدي  تفويت السيد 

2.222 حصة ا تماعية من  الوزاني 

أصل 2.222 حصة لفائدة السيد (ة) 

خديجة الشاهدي الوزاني بتاريخ 6) 

يناير ))2).

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم 279)82.

489I

JURISTAR

SIRKAB SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

JURISTAR
الرقم 55 الشقة2 الطابق االول 

شارع مراكش ، 5222)، خريبكة 

املغرب

SIRKAB SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي : الرقم)2 

بلوك ه حي الداخلة بو نيبة - 

5222) خريبكة املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.4429

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر   (2(2 أكتوبر   24 في  املؤرخ 

ذات  شركة   SIRKAB SARL حل 

رأسمالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها  وعنوان  درهم   92.222

حي  ه  بلوك  الرقم)2  اإل تماعي 

خريبكة   (5222  - الداخلة بو نيبة 

املغرب نتيجة النعدام النشاط.

و عين:
السيد(ة) محمد ركاب و عنوانه(ا) 
الداخلة  حي  ه  بلوك   2( الرقم 
املغرب  خريبكة   (5222 بو نيبة 

كمصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
بتاريخ 24 أكتوبر 2)2) وفي الرقم)2 
 - بو نيبة  الداخلة  حي  ه  بلوك 

5222) خريبكة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
22 فبراير  االبتدائية بخريبكة بتاريخ 

))2) تحت رقم 65.

492I

FISCALITY CONSULTING CENTER

COM BY M
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر اال تماعي للشركة

 FISCALITY CONSULTING
CENTER

 AV PRINCE MY ABDELLAH
 AHLAM B IMM 38 3EME

 ETAGE APPT 13 MARRAKECH
 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc
COM BY M شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي مكت8 رقم 
) يمين شقة رقم 6 زاوية شارع طارق 
بن زياد وابن عائشة عمارة اكسل 
سيور مبنى 28 - 42222 مراكش 

املغرب.
تحويل املقر اال تماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2(2673

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم تحويل   (2(( يناير   24 املؤرخ في 
من  للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 
»مكت8 رقم ) يمين شقة رقم 6 زاوية 
عائشة  وابن  زياد  بن  طارق  شارع 
عمارة اكسل سيور مبنى 28 - 42222 
بالدور  »شقة  إلى  املغرب«  مراكش 
بالل   222 األول بحي اسيف 2 رقم 

بن رباح - 42222 مراكش املغرب«

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   22 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

))2) تحت رقم 757)23.

492I

GLOFID

IM FROID
إعالن متعدد القرارات

GLOFID
296 شارع السفير بن عائشة الطابق 

الثاني الرقم 4 ، 2322)، الدار 
البيضاء املغرب

IM FROID »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة«

وعنوان مقرها اال تماعي: البلدية 
القروية زاوية سايس ساحل سيدي 
سماعيل - 4222) الجديدة املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.26983
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
))2)تم اتخاذ  فبراير   27 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
على  ينص  الذي   :22 رقم  قرار 
االيجار  الشركة:  أصل  تغيير  مايلي: 

بدال من التوطين
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
البلدية القروية زاوية سايس ساحل 

الجديدة سيدي سماعيل
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالجديدة بتاريخ 29 فبراير 

))2) تحت رقم 7482).

49(I

SOCIETE MODYANI SARL

KOKOUH IMPORT-EXPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

SOCIETE MODYANI SARL
 LOT AMIRA AV ALLAL BEN

 ،ABDELLAH FNIDEQ ، 93100
الفنيدق املغرب

 KOKOUH IMPORT-EXPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي حي باب 
سبتة رقم 562 - 93222 الفنيدق 

املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.28727

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم   (2(( يناير   (2 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
»322.222 درهم« أي من »222.222 
عن  درهم«   422.222« إلى  درهم« 
أو  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

عينية
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   22 االبتدائية بتطوان بتاريخ 

))2) تحت رقم 522.

493I

Fiduciaire ibn khaldoune

SOCIETE OTM LEADER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Fiduciaire ibn khaldoune
88 شارع موالي اسماعيل زاوية 

زنقة تونس برشيد املغرب، 6222)، 
برشيد املغرب

SOCIETE OTM LEADER شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 7 تجزئة 
الرامي زنقة سبتة الطابق الثاني 

مكت8 رقم 8 - 2222) الدار البيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5(9983

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   2(
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
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عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. SOCIETE OTM LEADER
مستورد   : غرض الشركة بإيجاز 

بائع بالجملة.
تجزئة   7  : عنوان املقر اال تماعي 
الثاني  الطابق  سبتة  زنقة  الرامي 
مكت8 رقم 8 - 2222) الدار البيضاء 

املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 622  : عثماني  املهدي  السيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
حصة   422  : السيد علي عثماني 

بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  عثماني  املهدي  السيد 
)22 حي موالي رشيد 6222) برشيد 

املغرب.
 (5 السيد علي عثماني عنوانه(ا) 
 (6222 زنقة داليا حي موالي رشيد 

برشيد املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  عثماني  املهدي  السيد 
)22 حي موالي رشيد 6222) برشيد 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (7 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يناير ))2) تحت رقم -.
494I

الناظور للحسابات

NOOH FOOD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

الناظور للحسابات
شارع االمير سيدي محمد الحي 
االداري سيتي املحمدية بلوك د 
الطابق الثاني رقم 5 ، 222)6، 

الناظور املغرب
NOOH FOOD شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 
محمد الخامس العروي الناظور 

222)6 الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(36(7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   32

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.NOOH FOOD

غرض الشركة بإيجاز : -بيع املواد 

الغذائية بالجملة

-تا ر مستورد

-موزع.

شارع   : اال تماعي  املقر  عنوان 
الناظور  العروي  الخامس  محمد 

222)6 الناظور املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 522  : محمد  بويردان  السيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .

السيد بويردان مراد : 522 حصة 

بقيمة 222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد بويردان محمد عنوانه(ا) 

شارع الحسن الثاني رقم 782 العروي 

222)6 الناظور املغرب.

عنوانه(ا)  مراد  بويردان  السيد 

شارع الحسن الثاني رقم 785 العروي 

222)6 الناظور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد بويردان محمد عنوانه(ا) 

شارع الحسن الثاني رقم 782 العروي 

222)6 الناظور املغرب

عنوانه(ا)  مراد  بويردان  السيد 
شارع الحسن الثاني رقم 785 العروي 

222)6 الناظور املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتاريخ 28 فبراير 

))2) تحت رقم 32).

495I

CABINET BAHMAD

THE GOOD BEVERAGE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET BAHMAD
إقامة مراكش بالزا عمارة د 2 شقة 
ب 2) الطابق الثاني  ليز مراكش 
إقامة مراكش بالزا عمارة د 2 شقة 
ب 2) الطابق الثاني  ليز مراكش، 

42222، مراكش املغرب
THE GOOD BEVERAGE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي مكت8 رقم 
) على اليمين شقة رقم 6 زاوية زنقة 
طارق ابن زياد وابن عائشة إقامة 
اكسيل سيور عمارة 28 - 42222 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2((769
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   2(
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 THE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. GOOD BEVERAGE
صنع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املشروبات.
مكت8   : اال تماعي  املقر  عنوان 
6 زاوية  ) على اليمين شقة رقم  رقم 
عائشة  وابن  زياد  ابن  طارق  زنقة 
 -  28 عمارة  سيور  اكسيل  إقامة 

42222 مراكش املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 
درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  ارب  كويلوم  السيد 
تجزئة  ينيمير زنقة 2 رقم 24 الطابق 
 (2222 ح ح   2( الشقة رقم  األول 

الدار البيضاء املغرب.
 42 عنوانه(ا)  ارب  برنار  السيد 
الخامس  الطابق  املقاومة  شارع 
الدار   (2222  225 رقم  الشقة 

البيضاء املغرب.
ارب  اندري  السيد  ورج 
بوسياال  زبير  والد  دوار  عنوانه(ا) 
 42222 الويدان  قيادة  و   ماعة 

مراكش املغرب.
ارب  شارل  بول  السيد  اري 
شارع املقاومة الطابق   42 عنوانه(ا) 
الثالث الشقة رقم 225 2222) الدار 

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  ارب  كويلوم  السيد 
 ينيمير زنقة 2 رقم 24 الطابق األول 
الدار   (2222 ح ح   2( الشقة رقم 

البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   24 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

))2) تحت رقم 885)23.
496I

LE PREMIER CONSEIL

CLUTCH SOLUTIONS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC
CLUTCH SOLUTIONS شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإل تماعي : الطابق 
الثاني رقم 3),اطلسية نواير أ شارع 
ابن سيناء سماللية كليز - 42222 

مراكش املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.227467

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
2)2) تقرر حل  4) د نبر  املؤرخ في 
CLUTCH SOLUTIONS شركة ذات 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 
 222.222 رأسمالها  مبلغ  الوحيد 
اإل تماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
3),اطلسية نواير  الطابق الثاني رقم 
كليز  سماللية  سيناء  ابن  شارع  أ 
نتيجة  املغرب  مراكش   42222  -

للتوقف النهائي عن النشاط.
و عين:

السيد(ة) أسية وكدي و عنوانه(ا) 
الطابق   2 شقة   7 الوئام عمارة  حي 
السفلي األلفة البيضاء 2))2) الدار 
البيضاء املغرب كمصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
وفي الطابق   (2(2 د نبر   (4 بتاريخ 
3),اطلسية نواير أ شارع  الثاني رقم 
 42222  - السماللية كليز  ابن سيناء 

مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   24 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

))2) تحت رقم 858)23.
497I

monbox

monbox
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

monbox
 rue el ourjouane 224

 beauséjour ، 20000، casablanca
maroc

monbox شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

 angle rue وعنوان مقرها اإل تماعي
 mozart et bd anfa résidence le

 petit paradis 7 eme étage 20000
casablanca maroc

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
532(89

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   29
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.monbox
 location  : غرض الشركة بإيجاز 

.espace de stockage
 angle  : اال تماعي  املقر  عنوان 
 rue mozart et bd anfa résidence
 le petit paradis 7 eme étage

.20000 casablanca maroc
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 aloussi najoua السيدة 
 bd hachemi filali res عنوانه(ا) 
 cretes de californie appt 17 ain
.chock 20000 casablanca maroc

 tanmia holding الشركة 
 rue la fontaine  2( عنوانه(ا) 

.20000 casablanca maroc
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
 najoua aloussi السيدة 
 bd hachemi filali res عنوانه(ا) 
 cretes de californie appt 17 ain
chock 20000 casablanca maroc

 youssef filali amine السيد 
 bis allée des  39 عنوانه(ا) 
 mimosas casa anfa (2222

casablanca maroc
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (8 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يناير ))2) تحت رقم 2)36.
498I

مكت8 محاسبة

STSJ
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

مكت8 محاسبة
عمارة 42 شقة ) زنقة عالل بن عبد 
هللا ص.ب 22) الرشيدية ، 224)5، 

الرشيدية املغرب
STSJ شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي : قصر بن 
فرح الريصاني - 452)5 الريصاني 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.9345

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
))2) تقرر حل  22 فبراير  املؤرخ في 
STSJ شركة ذات مسؤولية محدودة 
ذات الشريك الوحيد مبلغ رأسمالها 
مقرها  وعنوان  درهم   92.222
الريصاني  فرح  بن  قصر  اإل تماعي 
نتيجة  املغرب  الريصاني   5(452  -

الالفال2.
و عين:

اللوي  سعد  مصطفى  السيد(ة) 
قصر بن فرح الريصاني  و عنوانه(ا) 
كمصفي  املغرب  الريصاني   5(452

(ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
وفي قصر بن   (229 أبريل   28 بتاريخ 
الرشيدية   5(452  - الريصاني  فرح 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  بالرشيدية  االبتدائية 

فبراير ))2) تحت رقم 86/2022.
499I

مكت8 محاسبة

OZENAN TRAV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكت8 محاسبة
عمارة 42 شقة ) زنقة عالل بن عبد 
هللا ص.ب 22) الرشيدية ، 224)5، 

الرشيدية املغرب

OZENAN TRAV شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 
الحسن التاني سيدي يحى تنجداد - 

622)5 تنجداد املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

25643
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   (5
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.OZENAN TRAV
االعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املتنوعة و البناء
نقل البضائع لحساب للغير.

شارع   : اال تماعي  املقر  عنوان 
 - الحسن التاني سيدي يحى تنجداد 

622)5 تنجداد املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسمال الشركة: 22.222).2 

درهم، مقسم كالتالي:
حصة   6.222  : السيد على زنان 

بقيمة 222 درهم للحصة .
 6.222  : كورو  حساين  السيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الحي  عنوانه(ا)  زنان  على  السيد 
كلميمة   82 رقم   2( الجديد سكتور 

52))5 كلميمة املغرب.
عنوانه(ا)  كورو  حساين  السيد 
 45822 تنغير  هاني  ايت  تمتتوشت 

تنغير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  كورو  حساين  السيد 
 45822 تنغير  هاني  ايت  تمتتوشت 

تنغير املغرب
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  بالرشيدية  االبتدائية 

فبراير ))2) تحت رقم 203/2022.
522I

FIDUCIA-MID

AZA VILLAGE SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIA-MID
رقم 98 الطابق االول طريق مكنا2 
ميمالل ميدلت ، 54352، ميدلت 

ميدلت
AZA VILLAGE SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي الطريق 
الرئيسية رقم 23 اكلمو2 ايت 
عياش - 54352 ميدلت املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3267

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(( فبراير   2(
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 AZA  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.VILLAGE SARL AU
 : بإيجاز  الشركة  غرض 

فندق،التغذية العامة و مطعم.
الطريق   : اال تماعي  املقر  عنوان 
ايت  اكلمو2   23 رقم  الرئيسية 

عياش - 54352 ميدلت املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
املقدم  ايت  يوسف  بن  السيد 
درهم   222 بقيمة  حصة   2.222  :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

املقدم  ايت  يوسف  بن  السيد 
عنوانه(ا) تيمناي قصر اكلمو2 ايت 

عياش 54352 ميدلت املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
املقدم  ايت  يوسف  بن  السيد 
عنوانه(ا) تيمناي قصر اكلمو2 ايت 

عياش 54352 ميدلت املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   28 االبتدائية بميدلت بتاريخ 

))2) تحت رقم 33.
522I

AM CONSULTING

 INGENIERIE GEO TOPO
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

AM CONSULTING
 GH 6 IMMEUBLE 3 RIAD
 RAHA LISSASFA ، 20232،

CASABLANCA MAROC
 INGENIERIE GEO TOPO SARL
AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 6) ,زنقة 
مر2 السلطان، الشقة 3،الطابق 
األول - 2492) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
53(259

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(2 د نبر   (7
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 INGENIERIE GEO TOPO SARL

.AU

مكت8   : بإيجاز  الشركة  غرض 

دراسات.

6) ,زنقة   : عنوان املقر اال تماعي 

3،الطابق  الشقة  السلطان،  مر2 

األول - 2492) الدار البيضاء املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد يونس زنفار : 2.222 حصة 

بقيمة 222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  زنفار  يونس  السيد 

م   9 ليساسفة رياض الراحة عمارة 

الدار   (2292  22 شقة   ( ط   3  2

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  زنفار  يونس  السيد 

م   9 ليساسفة رياض الراحة عمارة 

الدار   (2292  22 شقة   ( ط   3  2

البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالدار البيضاء بتاريخ - تحت 

رقم -.

52(I

مكت8 محاسبة

GFH GROUPE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكت8 محاسبة

عمارة 42 شقة ) زنقة عالل بن عبد 

هللا ص.ب 22) الرشيدية ، 224)5، 

الرشيدية املغرب

GFH GROUPE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي كراج رقم 

4 الزنقة 29 حي السه8 الرشيدية - 

222)5 الرشيدية املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
25639

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   26
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 GFH  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GROUPE
االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

املختلفة
الفالحة .

عنوان املقر اال تماعي : كراج رقم 
 - 29 حي السه8 الرشيدية  الزنقة   4

222)5 الرشيدية املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 522.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 (.522  : السيد الحسين حسيني 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
 (.522  : فرحان  محمد  السيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد الحسين حسيني عنوانه(ا) 
شقة3  الثاني  242)الطابق  عمارة 
 24292 القنيطرة  الرامي  نوب  بئر 

القنيطرة املغرب.
عنوانه(ا)  فرحان  محمد  السيد 
هاءبيت  27  يم  عمارة  رقم23 
سال  عامر  النصر  ابواب  املستقبل 
سال   22222 الرشيدية  السه8  حي 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الحسين حسيني عنوانه(ا) 
شقة3  الثاني  242)الطابق  عمارة 
 24292 القنيطرة  الرامي  نوب  بئر 

القنيطرة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  بالرشيدية  االبتدائية 

فبراير ))2) تحت رقم 201/2022.
523I
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املركز الجهوي لالستثمار لجهة العيون الساقية 

الحمراء

ALZAMANE COMMERCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثمار لجهة 
العيون الساقية الحمراء

صندوق البريد 66)) ، 72222، 
العيون املغرب

ALZAMANE COMMERCE شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي تجزئة 
القوات املساعدة رقم 83 مكرر 
العيون - 72222 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

42(47
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(( فبراير   29
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ALZAMANE COMMERCE
غرض الشركة بإيجاز : االستيراد - 
التصدير والتجارة العامة. التجارة في 
 ميع املنتجات واملعدات الصناعية. 
التجارة في قطع الغيار لجميع املواد 
في  التجارة  الصناعية.  واملعدات 
 ميع املنتجات الغذائية والزراعية. 
أ هزة  وإصالح  وتركي8  وبيع  شراء 
الكمبيوتر الثقيلة والخفيفة. التجارة 
الكمبيوتر.  أ هزة  غيار  قطع  في 
وخدمات  منتجات  في  التجارة 
واالتصاالت  املعلومات  تكنولو يا 
الجديدة. التجارة في املنتجات واملواد 
واإللكترونية.  الكهربائية  واملعدات 
املنزلية.  املنتجات  في  التجارة 
اليدوية.  املشغوالت  في  التجارة 
واملجوهرات  الخدمات  في  التجارة 
واملالبس  واملجوهرات  والعطور 
األطفال  ولع8  واالكسسوارات 
التجارة  ومواد الديكور واملفروشات. 

والصناعية  الغذائية  املنتجات  في 
املستحضرات  في  التجارة  الزراعية. 
الطبية  وشبه  والطبية  الصيدالنية 
تجارة  التجميل.  ومستحضرات 

املأكوالت البحرية ومنتجاتها.
- تشغيل املشاتل وتجارة األسمدة 
التمثيل واالمتياز  والبذور والطعوم. 
التجارية  للعالمات  له  واملرخص 
الوطنية والدولية. نقل  ميع الفروع 
والوطنية  والجوية  والبحرية  البرية 
النقل  والدولية واإلدارة اللو ستية. 
 ، الغذائية  املنتجات  نقل   ، املبرد 
واملاشية.  الحيوانية  األعالف  ونقل 
نقل وتجارة السوائل والوقود واملواد 
القابلة لالحتراق والبالستيك و ميع 
املواد  ونقل  البترولية.  املنتجات 
الهشة. نقل اآلالت واآلالت واملعدات 
نقل  واملواد واملواد الخام واملنتجات. 
في  التجارة  السياحي.  والنقل  األفراد 
مواد ومعدات النقل واللو ستيات. 
التعليمية  املواد  في  التجارة 
مواد  وأي  والتعليمية  والتدريسية 
وكاالت  تسيير  املجاالت.  بهذه  تتعلق 
تنظيم الحمالت السياحية.  األسفار. 
تنظيم الرحالت والجوالت السياحية 

وامل�سي ملسافات طويلة. .
تجزئة   : اال تماعي  املقر  عنوان 
مكرر   83 رقم  املساعدة  القوات 

العيون - 72222 العيون املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد محمد وهبي : 2.222 حصة 

بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد وهبي عنوانه(ا) حي 
رقم   33 الحرش بلوك أ ممر مسدود 
9) ايت ملول 72222 العيون املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد وهبي عنوانه(ا) حي 
رقم   33 الحرش بلوك أ ممر مسدود 
9) ايت ملول 72222 العيون املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
فبراير   22 االبتدائية بالعيون بتاريخ 

))2) تحت رقم 355/2022.
524I

Fiduciaire ibn khaldoune

SOCIETE REPTRA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير نشاط الشركة

Fiduciaire ibn khaldoune
88 شارع موالي اسماعيل زاوية 

زنقة تونس برشيد املغرب، 6222)، 
برشيد املغرب

SOCIETE REPTRA شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اال تماعي 232 شارع 
أنفا تجزئة أزور مكت8 رقم 22 ب - 

2222) الدار البيضاء املغرب.
تغيير نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.452873

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   (2(( يناير   28 في  املؤرخ 
بيع   2-« من  الشركة  نشاط  تغيير 

مستلزمات املكات8 بالجملة
بيع   2-« إلى   « حفالت  -)ممول 
الفواكه والخضر الطاز ة بالجملة، 
مبردة  مبخرة،  مملحة،  اللحوم  بيع 

بالجملة 
املكات8  مستلزمات  بيع   (-

بالجملة«
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم 745)82.
525I

CAB ASSISTANCE

 ECG ENERGIES ET
TELECOM

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

CAB ASSISTANCE
 ROUTE DE TETOUAN 76
 RESIDENCE NABIL 1ER

 ETAGE N° 3 TANGER ، 90000،
TANGER MAROC

 ECG ENERGIES ET TELECOM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي حي يعقوب 
املنصور رقم ) الطابق الثاني رقم 

4 - 92222 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2(4485
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   (4
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 ECG  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ENERGIES ET TELECOM
بناء   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشبكات والخطوط.
املجال  في  الجودة  مراقبة   -

الصناعي..
حي   : اال تماعي  املقر  عنوان 
يعقوب املنصور رقم ) الطابق الثاني 

رقم 4 - 92222 طنجة املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 522  : اعلي  بابا  حورية  السيدة 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
السيد محمد االحمر : 522 حصة 

بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة حورية بابا اعلي عنوانه(ا) 
زم  وادي  الخامس  محمد  شارع   67

5352) وادي زم املغرب.
عنوانه(ا)  االحمر  محمد  السيد 
العرفان 2 ج هاء 4) عمارة 9)) ط 2 

رقم 22 92222 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة حورية بابا اعلي عنوانه(ا) 
زم  وادي  الخامس  محمد  شارع   67

5352) وادي زم املغرب
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عنوانه(ا)  االحمر  محمد  السيد 
العرفان 2 ج هاء 4) عمارة 9)) ط 2 

رقم 22 92222 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   22 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

))2) تحت رقم 52928).

526I

fiduazizi

STE EL HALOUI NOUR- 
EDDINE SERVICES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

fiduazizi
شارع عمر املختار حي القد2 شارع 
عمر املختار حي القد2، 7222، 

العيون املغرب
STE EL HALOUI NOUR- 

EDDINE SERVICES شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 
أحمد الهيبة بدون رقم العيون - 

72222 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
25839

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (224 شتنبر   (6
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 EL HALOUI NOUR-EDDINE

.SERVICES
استيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 
سيارات  بيع  عامة  تجارة  تصدير 
 ديدة ومستعملة بيع تصدير شراء 

فواكه وخضروات.

شارع   : اال تماعي  املقر  عنوان 
 - العيون  رقم  بدون  الهيبة  أحمد 

72222 العيون املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد الحلوي نور الدين : 2.222 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الدين  نور  الحلوي  السيد 
عنوانه(ا) شارع املتنبي زنقة 23 بدون 
العيون   72222  2( رقم حي الوحدة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الدين  نور  الحلوي  السيد 
عنوانه(ا) شارع املتنبي زنقة 23 بدون 
العيون   72222  2( رقم حي الوحدة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   (9 االبتدائية بالعيون بتاريخ 

224) تحت رقم 1135/2014.

527I

FIDUCIAIRE ENNOUR

AGRISTORIA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE ENNOUR
 1ER ETAGE N 75 BD ALLAL BEN

 ABDELLAH ، 23200، FQUIH
BEN SALAH MAROC

AGRISTORIA شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي مساكنة 
باقامة فضاء مكات8 بالدي الطابق 
الرابع رقم 6) الفقيه بن صالح - 
22)3) الفقيه بن صالح املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
4967

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   24

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. AGRISTORIA

إدارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الصناعية  أو  التجارية  العمليات 

أو  املدنية  للخدمة  الزراعية  أو 

العسكرية (املقاول التابع لـ).

مساكنة   : عنوان املقر اال تماعي 

الطابق  بالدي  مكات8  باقامة فضاء 

 - صالح  بن  الفقيه   (6 رقم  الرابع 

22)3) الفقيه بن صالح املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

2.222 حصة   : السيد رقي8 منير 

بقيمة 222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  منير  رقي8  السيد 

الطابق  النخيل  اقامة  االداري  الحي 

بن صالح  الفقيه   25 رقم  الخامس 

22)3) الفقيه بن صالح املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  منير  رقي8  السيد 

الطابق  النخيل  اقامة  االداري  الحي 

بن صالح  الفقيه   25 رقم  الخامس 

22)3) الفقيه بن صالح املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  بن صالح  بالفقيه  االبتدائية 

28 فبراير ))2) تحت رقم 49/2022.

528I

RGCM

NATRAD

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

RGCM

شارع الجيش امللكي52 عمارة 

الشباب الشقة رقم 5 الطابق االول 

املحمدية ، 2822)، املحمدية 

املغرب

NATRAD شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي : شارع 

طارق بن زياد تجزئة النجمي رقم 

3 بنسليمان - 23222 بنسليمان 

املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.(597

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

2)2) تقرر حل  )) د نبر  املؤرخ في 

مسؤولية  ذات  شركة   NATRAD

محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ 

وعنوان  درهم   222.222 رأسمالها 

بن  طارق  شارع  اإل تماعي  مقرها 

بنسليمان   3 زياد تجزئة النجمي رقم 

نتيجة  املغرب  بنسليمان   23222  -

لعدم مزاولة اي نشاط.

و عين:

و  نادي  العزيز  عبد  السيد(ة) 

 (4 رقم  اكاليبتو2  حي  عنوانه(ا) 

كمصفي  املغرب  املحمدية   (2822

(ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

شارع  وفي   (2(2 د نبر   (( بتاريخ 

 3 طارق بن زياد تجزئة النجمي رقم 

بنسليمان - 23222 بنسليمان املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (6 بتاريخ  سليمان  ببن  االبتدائية 

يناير ))2) تحت رقم 42.

529I
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بيال كونطا

ملانكا سوسيتي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

بيال كونطا

الطابق الرابع شارع املغرب العربي 

وموالي عبد هللا تاوريرت، 65822، 

تاوريرت املغرب

ملانكا سوسيتي شركة ذات 

املسؤولية املحدودة(في طور 

التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي 2294 
زنقة سيدي سليمان خي التقدم 

تاوريرت - 65822 تاوريرت املغرب .

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(29

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   (2(2 نونبر   32 املؤرخ في 

شركة ذات املسؤولية املحدودة ملانكا 

 42.222 رأسمالها  مبلغ  سوسيتي 

اإل تماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
خي  سليمان  سيدي  زنقة   2294

تاوريرت   65822  - تاوريرت  التقدم 

عجز الشركة عن   : املغرب نتيجة ل 

تغطية املصاريف .

 2294 ب  التصفية  مقر  حدد  و 
التقدم  حي  سليمان  سيدي  زنقة 

تاوريرت   65822 تاوريرت  تاوريرت 

املغرب . 

و عين:

و  غوزالي  نورالدين  السيد(ة) 
 26 زنقة   22 عريض  حي  عنوانه(ا) 

املغرب  ناضور   6(222 الناضور 

كمصفي (ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

-تم   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 

اإليداع القانوني باملحكمة االبتدائية 

بتاوريرت بتاريخ 7) يناير ))2) تحت 
رقم 2022/15.

522I

fidomek

SOCIETE TOURHA AGRI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fidomek
 N13 4EME ETAGE IMM

 MOKHTARA RUE KENITRA
 PLACE 2 SEPTEMBRE ، 50000،

meknes maroc
SOCIETE TOURHA AGRI شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي محل بدوار 
املساكين املهاية طريق فا2 مكنا2 

- 52222 مكنا2 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
55333

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   23
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE TOURHA AGRI
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
 Marchand des produits

chimiques
.Marchand des semences

.Negoce
محل   : اال تماعي  املقر  عنوان 
فا2  طريق  املهاية  املساكين  بدوار 

مكنا2 - 52222 مكنا2 املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 2.222  : حمزة  محسود  السيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  حمزة  محسود  السيد 

 3 املنصور   26 شقة   (7 عمارة 2 

مكنا2 52222 مكنا2 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  حمزة  محسود  السيد 

 3 املنصور   26 شقة   (7 عمارة 2 

مكنا2 52222 مكنا2 املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   29 بتاريخ  بمكنا2  التجارية 

))2) تحت رقم )49.

522I

LE PREMIER CONSEIL

SUD BASS TOURS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

LE PREMIER CONSEIL

 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY

 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

SUD BASS TOURS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي : عملية 

العنبر حي املسيرة ) رقم 2) - 42222 

مراكش املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.48943

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

2)2) تقرر حل  2) د نبر  املؤرخ في 

ذات  شركة   SUD BASS TOURS

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

 522.222 رأسمالها  مبلغ  الوحيد 

اإل تماعي  مقرها  وعنوان  درهم 

 (2 رقم   ( العنبر حي املسيرة  عملية 

نتيجة  املغرب  مراكش   42222  -

للتوقف النهائي عن النشاط.

و عين:
و  البصيلة  السيد(ة)  واد 
عنوانه(ا) رقم 6) سيدي مبارك تاركة 
(ة)  42222 مراكش املغرب كمصفي 

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
وفي عملية   (2(2 د نبر   (2 بتاريخ 
العنبر حي املسيرة ) رقم 2) - 42222 

مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   27 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

))2) تحت رقم 628)23.

52(I

FIDUCIAIRE FARDI FATIMA SARL AU

NOURBANO SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE FARDI FATIMA
SARL AU

 BLOC B N 16 APP RDC
 ZERKTOUNI MEDIOUNA
 CASABALANCA ، 20490،

MEDIOUNA MAROC
NOURBANO SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي الطابق 
السفلي مشروع الرشاد رقم 84 
بلوك )  ماعة املجاطية اوالد 
الطال8 مديونة الدارالبيضاء 
9492) الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
532747

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   (2
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
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عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.NOURBANO SARL AU
استغالل   : غرض الشركة بإيجاز 

مقهى.
الطابق   : اال تماعي  املقر  عنوان 
السفلي مشروع الرشاد رقم 84 بلوك 
الطال8  اوالد  املجاطية  )  ماعة 
 (9492 الدارالبيضاء  مديونة 

الدارالبيضاء املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 : ملطيمير  املصطفى  السيد 
2.222 حصة بقيمة 222.222 درهم 

للحصة.
 2222  : السيد املصطفى ملطيمير 

بقيمة 222.222 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
ملطيمير  املصطفى  السيد 
عنوانه(ا) سالم 22 مجموعة 2 زنقة 
البرنو�سي  الغالم  اهل   (5 رقم   (2
الدارالبيضاء   (2622 البيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
ملطيمير  املصطفى  السيد 
عنوانه(ا) سالم 22 مجموعة 2 زنقة 
البرنو�سي  الغالم  اهل   (5 رقم   (2
الدارالبيضاء   (2622 البيضاء 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم 262)82.
523I

FLASH ECONOMIE

MINING MRIRT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MINING MRIRT
 شركة ذات مسؤولية محدودة

 مقرها اإل تماعي: زنقة )2 رقم 42 
حي احساين امريرت - خنيفرة

رقم التقييد في السجل التجاري : 
4279

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   (2
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

مسؤولية محدودة
MINING MRIRT:تسمية 

الشركة
التعدين   : غرض الشركة بإيجاز 

وأعمال متنوعة
 2( زنقة   : عنوان املقر اال تماعي 
رقم 42 حي احساين امريرت - خنيفرة
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة
 222.222 :مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي
السيد حدو سالم : 522 حصة 
السيد زيدان عمار : 522 حصة

والعائلية  الشخصية  :األسماء 
ومواطن مسيري الشركة

اإليداع  سالمتم  حدو  السيد 
االبتدائية  باملحكمة  القانوني 
 (2(( فبراير   22 بتاريخ  بخنيفرة 

تحت رقم 58

524I

شركة توزدغت العقارية

 SOCIETE TOZDAGHT
IMMOBILIERE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

شركة توزدغت العقارية
الشقة ) الطابق 2 عمارة 34 تجزئة 

الحرية شارع علي الدرقاوي ، 
85222، تيزنيت املغرب

 SOCIETE TOZDAGHT
IMMOBILIERE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي دوار أمان 

نتمغرا  ماعة و ان - 85223 
تيزنيت املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

5222

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(( فبراير   2(

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

: تسميتها  بمختصر   اإلقتضاء 

 SOCIETE TOZDAGHT

.IMMOBILIERE

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري و أشغال مختلفة او البناء.

دوار   : اال تماعي  املقر  عنوان 

 85223  - أمان نتمغرا  ماعة و ان 

تيزنيت املغرب .

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

حصة   332  : السيد اولباز رشيد 

بقيمة 222 درهم للحصة .

 332  : محمد  اقستور  السيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .

السيد ايت اوعابد الحسين : 342 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد اولبازرشيد عنوانه(ا) 7)7 
زنقة الكويت خارج باب اكلو 85222 

تيزنيت املغرب.

اقستور محمد عنوانه(ا)  السيد 
 82222 املحمدي  الحي   4(54 رقم 

اكادير املغرب.

الحسين  اوعابد  ايت  السيد 

اداوبوزيا  بوتزارت  دوار  عنوانه(ا) 

سيدي بوسحاب 87222 شتوكة ايت 

باها املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد اولباز رشيد عنوانه(ا) 7)7 
زنقة الكويت خارج باب اكلو 85222 

تيزنيت املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   24 االبتدائية بتيزنيت بتاريخ 

))2) تحت رقم 56/2022.

525I

LE VOLONTAIRE

 شركة لوفولنتير
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LE VOLONTAIRE
97 مكرر شارع محمد الخامس 
انزكان 97 مكرر شارع محمد 

الخامس انزكان، 82352، انزكان 
املغرب

 شركة لوفولنتير شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 97مكرر 

شارع محمد الخامس انزكان 
97مكرر شارع محمد الخامس 
انزكان 82652 انزكان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(5433

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   (6
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
شركة   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

لوفولنتير.
غرض الشركة بإيجاز : الخدمات 

القانونية و اال تماعية.
97مكرر   : عنوان املقر اال تماعي 
شارع محمد الخامس انزكان 97مكرر 
شارع محمد الخامس انزكان 82652 

انزكان املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 25.222 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  بورحيم  امين  السيد 
 82352 مكرر ليراك   72 رقم   7 زنقة 

انزكان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  بورحيم  امين  السيد 

انزكان  ليراك   72 مكرر رقم   7 زنقة 

82352 انزكان املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   22 بتاريخ  بانزكان  االبتدائية 

))2) تحت رقم 89).

526I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

KENYA IMMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

استدراك خطٍإ

استدراك خطٍإ وقع بالجريدة 

الرسمية

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شارع موريتانيا صندوق البريد 

629) ، 42222، مراكش املغرب

KENYA IMMO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

 وعنوان مقرها اإل تماعي 57 شارع 

موريتانيا صندوق البريد 629) - 

42222 مراكش املغرب.

بالجريدة  وقع  خطٍإ  إستدراك 

ماي   26 بتاريخ   5527 الرسمية عدد 

.(228

: رقم التقييد في السجل  بدال من 

التجاري 95395

السجل  في  التقييد  رقم   : يقرأ 

التجاري 7)884

الباقي بدون تغيير.

527I

MANAGEMENT DETROIT PLUS

BRICOLAGE LMARDI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر اال تماعي للشركة

MANAGEMENT DETROIT PLUS
 PLACE DES NATIONS IMM
 TAJMIL 2EME ETAGE N°10
 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
BRICOLAGE LMARDI شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

 LOTS وعنوان مقرها اإل تماعي
 JAMILA 1 N°26 TANGER -

92222 طنجة املغرب.
تحويل املقر اال تماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.82455

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 27 يوليوز 229) تم تحويل 
للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 
 LOTS JAMILA 2 N°(6« من 
طنجة املغرب«   TANGER - 92222
 LOT SALIMA RUE CHAHID« إلى 
 AL KHADR BEN ABDLAAZIZ
 LOCAL N°9 TANGER - 92222

طنجة املغرب«
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   (7 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2)2) تحت رقم 32879).

528I

SOCIETE (PS PROJETS SARL

SOCIETE 2PS PROJETS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SOCIETE 2PS PROJETS SARL
مدينة الوحدة بلوك ج الرقم 492 ، 

72222، العيون املغرب
 SOCIETE 2PS PROJETS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي مدينة 
الوحدة بلوك ج الرقم 492 - 72222 

العيون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

42(75

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 

تم إعداد القانون   (2(( فبراير   2(

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE (PS PROJETS SARL

اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عمومية.

مدينة   : اال تماعي  املقر  عنوان 

الوحدة بلوك ج الرقم 492 - 72222 

العيون املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 522.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  بوعبيد  محمد  السيد 

الحي االداري اسا 82222 اسا املغرب.

عنوانه(ا)  خو اني  ملام  السيد 

الوحدة  مدينة  5)3بلوك 2  الرقم 

72222 العيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  بوعبيد  محمد  السيد 

الحي االداري اسا 82222 اسا املغرب

عنوانه(ا)  خو اني  ملام  السيد 

الوحدة  مدينة  5)3بلوك 2  الرقم 

72222 العيون املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   24 االبتدائية بالعيون بتاريخ 

))2) تحت رقم 375/22.

529I

Annonce BO

JAWHARA FER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير تسمية الشركة

Annonce BO
22، زنقة واشنطن الطابق السفلي 

رقم 4 ، 2262)، الدار البيضاء 
Maroc

JAWHARA FER شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اال تماعي عمارة 

44 مكت8 رقم 4) الطابق الخامس 
زنقة ابراهيم الروداني محج محمد 
الخامس فا2 املدينة الجديدة - 

32222 فا2 املغرب.
تغيير تسمية الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
34435

الشريك  قرار  بمقت�سى   
شتنبر   (3 في  املؤرخ  الوحيد 
الشركة  تسمية  تغيير  تم   (222
إلى   »JAWHARA FER« من 
 JAWHARA DES MATERIAUX«

 »DE CONSTRUCTION
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بفا2 بتاريخ )2 نونبر 222) 

تحت رقم 2072/2010.
5(2I

Annonce BO

STE JAWHARA FER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر اال تماعي للشركة

Annonce BO
22، زنقة واشنطن الطابق السفلي 

رقم 4 ، 2262)، الدار البيضاء 
Maroc

STE JAWHARA FER شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي حي سيدي 

علي الفضل BP 371 بني النصر 
عمالة الناظور - 222)6 الناظور 

املغرب.
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تحويل املقر اال تماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.34435
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 2) يوليوز 222) تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 
 BP 372 الفضل  علي  سيدي  »حي 
 6(222  - بني النصر عمالة الناظور 
 44 »عمارة  إلى  املغرب«  الناظور 
الخامس  الطابق   (4 رقم  مكت8 
محمد  الروداني محج  ابراهيم  زنقة 
 - الجديدة  املدينة  فا2  الخامس 

32222 فا2 املغرب«
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   (3 بتاريخ  بفا2  التجارية 

222) تحت رقم 1629/2010.
5(2I

chichaoua gestion شيشاوة  يستيون

 STE UNLIMITED
CONSULTING SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تغيير تسمية الشركة

 chichaoua شيشاوة  يستيون
gestion

شقة رقم 4 عمارة الوافي الطابق 
االول شارع الحسن التاني شيشاوة ، 

42222، شيشاوة املغرب
 STE UNLIMITED CONSULTING

SARL شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

 RDC 49 وعنوان مقرها اال تماعي
 BLOC F RUE EL HAOUZA HAY
 EL MASSIRA KHOURIBGA RDC

 49 BLOC F RUE EL HAOUZA
 HAY EL MASSIRA KHOURIBGA

. 25000 khouribga maroc
تغيير تسمية الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
6267

 بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   (2(( يناير   23 في  املؤرخ 
 STE« من  الشركة  تسمية  تغيير 
 UNLIMITED CONSULTING
 EXCELLENT AUTO« إلى   »SARL

 « PART STORE SARL

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
25 فبراير  االبتدائية بخريبكة بتاريخ 

))2) تحت رقم ))2.
5((I

FORMAFID CONSEIL

ATLANTA BUSINESS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FORMAFID CONSEIL
 N°33 BOULEVARD LARBI
 LOUADI ETG 2 ، 26000،

SETTAT MAROC
ATLANTA BUSINESS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 76) شارع 

ابن تاشفين الطابق 3 - 2322) 
الدارالبيضاء املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
53(6(3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   29
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ATLANTA BUSINESS
استيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتصدير - نقل البضائع .
 (76  : اال تماعي  املقر  عنوان 
شارع ابن تاشفين الطابق 3 - 2322) 

الدارالبيضاء املغرب .
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 2.222  : عامير  موراد  السيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  عامير  موراد  السيد 
 (6222  279 الرقم  النماء  تجزئة 

سطات املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  عامير  موراد  السيد 
 (6222  279 الرقم  النماء  تجزئة 

سطات املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم 644)82.

5(3I

FORMAFID CONSEIL

INVEST PLASTIQUE BADDI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FORMAFID CONSEIL
 N°33 BOULEVARD LARBI
 LOUADI ETG 2 ، 26000،

SETTAT MAROC
 INVEST PLASTIQUE BADDI

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 76) شارع 
ابن تاشفين الطابق 3 - 2322) 

الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
53(6(2

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   (4
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.INVEST PLASTIQUE BADDI

تصنيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
أشغال   - البالستيكية  املنتجات 
مختلفة واشغال البناء - تجارة عامة.

 (76  : اال تماعي  املقر  عنوان 
شارع ابن تاشفين الطابق 3 - 2322) 

الدارالبيضاء املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد محمد بادي : 2.222 حصة 

بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد بادي عنوانه(ا) زنقة 
بئر إنزارن الطابق األول حي السعادة 

6222) برشيد املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد بادي عنوانه(ا) زنقة 
بئر إنزارن الطابق األول حي السعادة 

6222) برشيد املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم 643)82.

5(4I

اتمانية وداد

 ERRAFAY ASSURANCE
CONSEIL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد
استدراك خطٍإ

استدراك خطٍإ وقع بالجريدة 
الرسمية

اتمانية وداد
 AV 79 79 شارع محمد الخامس
 MED V، 43000، EL KELAA

SRAGHNA قلعة السراغنة
 ERRAFAY ASSURANCE

CONSEIL شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

 وعنوان مقرها اإل تماعي درب ابن 
خلدون رقم )22 - 43222 قلعة 

السرتغنة املغرب.
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إستدراك خطٍإ وقع بالجريدة 
الرسمية عدد 5222 بتاريخ 23 

أكتوبر 222).
 42222 ز  املال  را2   : من  بدال 
حصة قيمة   422 درهم مقسمة الى 
كليا  مملوكة  و  درهم   222 منها  كل 

للسيد محمد صالحي.
درهم   42222 را2 املال ز   : يقرأ 
كل  قيمة  حصة   422 الى  مقسمة 
منها 222 درهم و مملوكة كليا للسيد 

فتيحة الرافعي.
الباقي بدون تغيير.

5(5I

Annonce BO

 JAWHARA DES MATERIAUX
DE CONSTRUCTION

إعالن متعدد القرارات

Annonce BO
22، زنقة واشنطن الطابق السفلي 

رقم 4 ، 2262)، الدار البيضاء 
Maroc

 JAWHARA DES MATERIAUX DE
CONSTRUCTION »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوان مقرها اال تماعي: عمارة 

44 مكت8 رقم 4) الطابق الخامس 
زنقة ابراهيم الروداني محج محمد 
الخامس فا2 املدينة الجديدة - - 

فا2 املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.34435

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
222)تم اتخاذ  أكتوبر   22 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
:شركة  اإل تماعي  النشاط  توسيع 
األشغال العمومية والخاصة للبناء و 
الهندسة املدنية و الدراسات و إنجاز 

صفقات البناء
قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 
تعيين مسيير  ديد :السيد األحمدي 

مو�سى

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 
النظام األسا�سي التالية: 

الذي ينص   :3 بند رقم بند رقم 
على مايلي: النشاط اإل تماعي

الذي ينص   :24 بند رقم بند رقم 
على مايلي: التسيير

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بفا2 بتاريخ )2 نونبر 222) 

تحت رقم 2072/2010.
5(6I

مكت8 الدراسات املحاسباتية والتسيير

TADDART FORAGE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكت8 الدراسات املحاسباتية 
والتسيير

شارع محمد الخامس عمارة بنطال8 
الطابق الثاني املكت8 رقم 6 ، 

35222،  رسيف املغرب
TADDART FORAGE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي دوار 

الرنات القديمة تاردت - 35222 
 رسيف املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(((2

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   24
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TADDART FORAGE
غرض الشركة بإيجاز : حفر االبار 
األشغال   - والتصدير  االستيراد   -

املختلفة أو البناء.
دوار   : اال تماعي  املقر  عنوان 
 35222  - تاردت  القديمة  الرنات 

 رسيف املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 92.222 الشركة:  رأسمال  مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

 322  : كركور  عبدالعزيز  السيد 
حصة بقيمة 222 درهم للحصة .

 322  : كركور  مصطفى  السيد 
حصة بقيمة 222 درهم للحصة .

السيد يحيي اوبضيل : 322 حصة 
بقيمة 222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عبدالعزيز كركور عنوانه(ا) 
 35222 دوار الرنات القديمة تاردت 

 رسيف املغرب.
السيد مصطفى كركور عنوانه(ا) 
 35222 دوار الرنات القديمة تاردت 

 رسيف املغرب.
عنوانه(ا)  اوبضيل  يحيي  السيد 
سلطان  بن  زايد  شارع  الزهور  حي 
زنقة ميموزا 2 رقم 23 62222 و دة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  كركور  ادريس  السيد 
 35222 دوار الرنات القديمة تاردت 

 رسيف املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بجرسيف بتاريخ 22 فبراير 

))2) تحت رقم 1260/2022.

5(7I

ASMAA MEDIA GROUP

BUILD HIM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ASMAA MEDIA GROUP
شارع صهي8 الرومي بلوك 39 الرقم 

2) البرنو�سي البيضاء، 2222)، 
البيضاء املغرب

BUILD HIM شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 42 شارع 
الزرقطوني الطابق 7 الشقة 37 - ا 

لبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5322(7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   (8
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 BUILD : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.HIM
أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء املختلفة .
42 شارع  عنوان املقر اال تماعي : 
ا   -  37 الشقة   7 الزرقطوني الطابق 

لبيضاء املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد حراتي محمد : 332 حصة 

بقيمة 222 درهم للحصة .
السيد عبد السالم منظري : 332 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
: موساوي  الدين  صالح   السيد 
342 حصة بقيمة 222 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  محمد  حراتي  السيد 

البيضاء ا لبيضاء املغرب.
منظري  السالم  عبد  السيد 

عنوانه(ا) البيضاء ا لبيضاء املغرب.
موساوي  الدين  صالح  السيد 

عنوانه(ا) البيضاء ا لبيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  محمد  حراتي  السيد 

البيضاء ا لبيضاء املغرب 
منظري  السالم  عبد  السيد 

عنوانه(ا) البيضاء ا لبيضاء املغرب 
موساوي  الدين  صالح  السيد 

عنوانه(ا) البيضاء ا لبيضاء املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم 822493.
5(8I
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CELYA CONSULTING

ATLANTIC FISHERIES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية
CELYA CONSULTING

 Rue 1 Etage 2 Appt 3 Tarik Al 45
 Khir Sidi Bernoussi Casablanca
، 20610، Casablanca MAROC

ATLANTIC FISHERIES شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي : عمارة 
23 رقم 4ـ5 مشروع حسن التاني 

حي املحمدي الدارالبيضاء - 2572) 
الدارالبيضاء املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.(63(85
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   (2(2 نونبر   29 املؤرخ في 
شركة   ATLANTIC FISHERIES
مبلغ  املحدودة  املسؤولية  ذات 
وعنوان  درهم   222.222 رأسمالها 
4ـ5  رقم   23 مقرها اإل تماعي عمارة 
املحمدي  حي  التاني  حسن  مشروع 
2572) الدارالبيضاء  الدارالبيضاء - 

املغرب نتيجة لتصفية حبية.
و عين:

و  فاندي  عبدالرزاق  السيد(ة) 
عنوانه(ا) سيدي مومن الجديد م. 4 
زنقة 29 رقم 35 2422) الدارالبيضاء 

املغرب كمصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
عمارة  وفي   (2(2 نونبر   29 بتاريخ 
التاني  حسن  مشروع  4ـ5  رقم   23
 (2572  - حي املحمدي الدارالبيضاء 

الدارالبيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم 823223.
5(9I

COMPTA NUMERIQUE

COSTACOM
إعالن متعدد القرارات

COMPTA NUMERIQUE
 RUE IBN AL OUANNANE ,56
 AIN SEBAA , CASABLANCA ،
5060، CASABLANCA MAROC

COSTACOM »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها اال تماعي: 248 
 BOULEVARD BAHMAD ETG

 3 APPT N°10 BELVEDERE
 CASABLANCA - 20000
.CASABLANCA MAROC
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.392323

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
اتخاذ  ))2)تم  يناير   28 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
الذي  29ص2)2):  رقم  قرار 
 l’addition des مايلي:  على  ينص 
 publicite légaux, administratifs
 et judiciare en langue arabe et
 francais aux objets relative au

journal electronique MCG24
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
الذي  29ص2)2):  رقم  بند 
 l’addition des مايلي:  على  ينص 
 publicite légaux, administratifs
 et judiciare en langue arabe et
 francais aux objets relative au

journal electronique MCG24
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم 822864.

532I

Dilegis Premium Service

RAMZ MEDICAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

Dilegis Premium Service
 Angle Rue D›alger Et 2,Rue
 Abou Bakr Al Baklani 3ème
 étage, Appt 11, Casablanca
 20070، 20070، Casablanca

Maroc
RAMZ MEDICAL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة(في طور 

التصفية)

 ، C/0 وعنوان مقرها اإل تماعي
عيادة الشفاء هكونية، إقامة 

أوبركة، شارع مختار سو�سي، إنزكان 
- 82622 إنزكان املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 29665
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
2)2) تقرر حل  25 شتنبر  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
رأسمالها  مبلغ   RAMZ MEDICAL
مقرها  وعنوان  درهم   222.222
الشفاء  عيادة   ،  C/0 اإل تماعي 
إقامة أوبركة، شارع مختار  هكونية، 
إنزكان   82622  - إنزكان  سو�سي، 
املغرب نتيجة ل : حل الشركة ُمْنَجٌز 

د ًما.
َ
ُمق

 ،  C/0 ب  التصفية  مقر  و حدد 
عيادة الشفاء هكونية، إقامة أوبركة، 
شارع مختار سو�سي، إنزكان - 82622 

إنزكان املغرب. 
و عين:

السيد(ة) األمين سمير و عنوانه(ا) 
ف بلوك رقم 249, حي الهدى، أكادير 
(ة)  كمصفي  املغرب  أكادير   82222

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
 ،  C/0  : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 
عيادة الشفاء هكونية، إقامة أوبركة، 
شارع مختار سو�سي، إنزكانتم اإليداع 
القانوني باملحكمة االبتدائية بانزكان 
رقم  تحت   (2(2 أكتوبر   (6 بتاريخ 

. (522
532I

ibtihal fiduciaire

para pharmacie emabel
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ibtihal fiduciaire
 bloc h n 62 ,ouled oujih kenitra

، 14000، kenitra maroc
para pharmacie emabel شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي بلوك ل 
رقم )) الحوزية القنيطرة بلوك ل 
رقم )) الحوزية القنيطرة 24222 

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

63969

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(2 د نبر   22

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 para  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.pharmacie emabel

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

بارافارم�سي.

بلوك ل   : عنوان املقر اال تماعي 
الحوزية القنيطرة بلوك ل   (( رقم 
 24222 القنيطرة  الحوزية   (( رقم 

القنيطرة املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (2.222 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 222  : بلخو ة  الحسن  السيد 

حصة بقيمة 22.222 درهم للحصة .

 222  : ايمان  براهيمي  السيدة 

حصة بقيمة 22.222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الحسن بلخو ة عنوانه(ا) 

الحوزية القنيطرة   (( بلوك ل رقم 

24222 القنيطرة املغرب.

السيدة براهيمي ايمان عنوانه(ا) 

الحوزية القنيطرة   (( بلوك ل رقم 

24222 القنيطرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الحسن بلخو ة عنوانه(ا) 

الحوزية القنيطرة   (( بلوك ل رقم 

24222 القنيطرة املغرب
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 6) يناير 

))2) تحت رقم 92244.

53(I

y.o.r.comptabilite

 SOCIETE KASL
IMMOBILIER SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

y.o.r.comptabilite

 printemps bureaux angle

 rue abdelkhalek torres et rue

 brahim roudani 6eme etage

N°40 ، 30100، FES MAROC

 SOCIETE KASL IMMOBILIER

SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي الطابق 

االر�سي 977 تجزئة الرياض طريق 

صفرو فا2 - 32222 فا2 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

72(35

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(( فبراير   23

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 SOCIETE KASL IMMOBILIER

.SARL

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري .

الطابق   : اال تماعي  املقر  عنوان 

طريق  الرياض  تجزئة   977 االر�سي 

صفرو فا2 - 32222 فا2 املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

: سال�سي  اللطيف  عبد   السيد 
22) حصة بقيمة 222 درهم للحصة.

 422  : سال�سي  محمد  السيد 
حصة بقيمة 222 درهم للحصة .

حصة   422  : السيد عادل قبالي 
بقيمة 222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  محمد سال�سي  السيد 
املجمع الحسني ا يال عمارة ) بلوك 
ا رقم 42 طنجة 32222 فا2 املغرب.

 26 السيد عادل قبالي عنوانه(ا) 
شارع بريطانيا 32)94 فرنسا فرنسا.

سال�سي  اللطيف  عبد  السيد 
977 تجزئة الرياض طريق  عنوانه(ا) 

صفرو 32222 فا2 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
سال�سي  اللطيف  عبد  السيد 
977 تجزئة الرياض طريق  عنوانه(ا) 

صفرو 32222 فا2 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   29 بتاريخ  بفا2  التجارية 

))2) تحت رقم 662.
533I

SUD EST CONSEIL

 NOUVELLE GENERATION
ROUTIERE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

SUD EST CONSEIL
 Immeuble Dahir B, Apt 16, Bd

 Hassan II, Hay Hassani ، 40130،
Marrakech maroc

 NOUVELLE GENERATION
ROUTIERE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي : عمارة 
الظهير شقة رقم 26 شارع الحسن 

الثاني الحي الحسني - 42222 
مراكش املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.99453

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر   (2(2 يونيو   (8 في  املؤرخ 
 NOUVELLE GENERATION حل 
مسؤولية  ذات  شركة   ROUTIERE
محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ 
وعنوان  درهم   222.222 رأسمالها 
مقرها اإل تماعي عمارة الظهير شقة 
الحي  الثاني  الحسن  شارع   26 رقم 
املغرب  مراكش   42222  - الحسني 

نتيجة اللتصفية املسبقة.
و عين:

و  ابوقبيس  صوفيا  السيد(ة) 
اقامة   24 6عمارة  رقم  عنوانه(ا) 
مطاع  اوالد  رياض  تجزئة  سكويا 
(ة)  كمصفي  املغرب  تمارة   2(222

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
عمارة  وفي   (2(2 يونيو   (8 بتاريخ 
الحسن  شارع   26 رقم  الظهير شقة 
الثاني الحي الحسني - 42222 مراكش 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   24 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

))2) تحت رقم 868)23.
534I

y.o.r.comptabilite

STE PARA H.O.M SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

y.o.r.comptabilite
 printemps bureaux angle

 rue abdelkhalek torres et rue
 brahim roudani 6eme etage
N°40 ، 30100، FES MAROC
 STE PARA H.O.M SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي محمد 3 
رقم 335 ز 2 تجزئة الحديقة تغات 

فا2 - 32222 فا2 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
72983

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   2(
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PARA H.O.M SARL AU
بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مستحضرات التجميل .
 3 : محمد  عنوان املقر اال تماعي 
335 ز 2 تجزئة الحديقة تغات  رقم 

فا2 - 32222 فا2 املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد نوفل  الد : 2.222 حصة 

بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  نوفل  الد  السيد 
طريق عين   2 تجزئة ماربيا شقة   28

الشقف فا2 32222 فا2 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  نوفل  الد  السيد 
طريق عين   2 تجزئة ماربيا شقة   28

الشقف فا2 32222 فا2 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بفا2 بتاريخ 4) يناير ))2) 

تحت رقم 342.
535I

STE CABINET BASIC COMPTA SARL AU

 STE PARIS COLLECTION
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية
 STE CABINET BASIC COMPTA

SARL AU
 BVD MAGHREB EL ARABI
 IMMEUBLE DES HABOUS

 2EME ETAGE APP 3 ، 60000،
OUJDA MAROC
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 STE PARIS COLLECTION SARL
AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي : حي �سي 

لخضر زنقة ب 42 رقم )2 - 62222 
و دة املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.3(643

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
2)2) تقرر حل  26 د نبر  املؤرخ في 
 STE PARIS COLLECTION SARL
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة   AU
ذات الشريك الوحيد مبلغ رأسمالها 
مقرها  وعنوان  درهم   222.222
اإل تماعي حي �سي لخضر زنقة ب 42 
رقم )2 - 62222 و دة املغرب نتيجة 

لوقف العمل بالشركة.
و عين:

 SMAIL AOUNALLAH (ة)السيد
 HENRI RUE 9 عنوانه(ا)  و 
 BARBUSSE 38622 FONTANE

FRANCE كمصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
وفي حي �سي   (2(2 د نبر   26 بتاريخ 
 62222 - 2( 42 رقم  لخضر زنقة ب 

و دة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   (6 بتاريخ  بو دة  التجارية 

))2) تحت رقم 85).

536I

FITICOF

TAPISSERIES BENCHRIF
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FITICOF
9 شارع غسان كنفاني اقامة نبيلة ، 

32222، فا2 املغرب
TAPISSERIES BENCHRIF شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي محل 

الطابق السفلي إقامة مالك شارع 
امللك حسين طريق اموزر - 32222 

فا2 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
72(95

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(( فبراير   26
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TAPISSERIES BENCHRIF
صنع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االفرشة.
محل   : اال تماعي  املقر  عنوان 
شارع  مالك  إقامة  السفلي  الطابق 
 32222  - امللك حسين طريق اموزر 

فا2 املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
: بنشريف  ودغيري  أنس   السيد 
522 حصة بقيمة 222 درهم للحصة.
:  السيد عثمان ودغيري بنشريف 
522 حصة بقيمة 222 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
بنشريف  ودغيري  أنس  السيد 
طريق  البركة  تجزئة   3 عنوانه(ا) 

اموزر 32222 فا2 املغرب.
بنشريف  ودغيري  عثمان  السيد 
طريق  البركة  تجزئة   3 عنوانه(ا) 

اموزر 32222 فا2 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
بنشريف  ودغيري  أنس  السيد 
طريق  البركة  تجزئة   3 عنوانه(ا) 

اموزر 32222 فا2 املغرب
بنشريف  ودغيري  عثمان  السيد 
طريق  البركة  تجزئة   3 عنوانه(ا) 

اموزر 32222 فا2 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   24 بتاريخ  بفا2  التجارية 

))2) تحت رقم 732/2022.
537I

املحاس8 إليا2 عمراني

MISTER AUTO ACCESS 19
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

املحاس8 إليا2 عمراني
تجزئة األميرة شارع املوحدين الطابق 

األول رقم )2 ، 93222، الفنيدق 
MAROC

 MISTER AUTO ACCESS 19
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي املحل 

التجاري الواقع بطريق سبتة كلم 7 
قرب قصر نجمة الشمال - 93222 

تطوان املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
32849

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   (4
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MISTER AUTO ACCESS 29
بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اكسسوارات السيارات بالتقسيط .
املحل   : اال تماعي  املقر  عنوان 
 7 التجاري الواقع بطريق سبتة كلم 
 93222  - قرب قصر نجمة الشمال 

تطوان املغرب .
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 : غرضو  الصمد  عبد  السيد 
درهم   222 بقيمة  حصة   2.222

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

غرضو  الصمد  عبد  السيد 
مو�سى  شارع  املر ة  حي  عنوانه(ا) 
 (9 رقم  الكبير  زنقة  بل  نصير  بن 

93222 الفنيدق املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
غرضو  الصمد  عبد  السيد 
مو�سى  شارع  املر ة  حي  عنوانه(ا) 
 (9 رقم  الكبير  زنقة  بل  نصير  بن 

93222 الفنيدق املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   32 بتاريخ  بتطوان  االبتدائية 

))2) تحت رقم 472.
538I

AMALIA DES ETOILES D’OR

أماليا للنجوم الذهبية
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AMALIA DES ETOILES D›OR
 BD MASSIRA RUE 6 OCTOBRE

 N 6 ETG 3 APT 3 ، 20100،
CASABLANCA MAROC

أماليا للنجوم الذهبية شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 
املسيرة 6 اكتوبر رقم 6 الطابق 3 
الشقة 3 - 2222) الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5325(2

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
أماليا   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

للنجوم الذهبية.
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مقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 
لألعمال املتنوعة أو اإلنشاءات.

شارع   : اال تماعي  املقر  عنوان 
 3 الطابق   6 رقم  اكتوبر   6 املسيرة 
البيضاء  الدار   (2222  -  3 الشقة 

املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسمال الشركة: 4.222.222 

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد الحدا�سي فيصل عنوانه(ا) 
شرقاوة  الكرواني  احساين  دوار 

زرهون 52222 مكنا2 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الحدا�سي فيصل عنوانه(ا) 
شرقاوة  الكرواني  احساين  دوار 

زرهون 52222 مكنا2 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم -.
539I

Finconseil

MOSAN IMMOBILIER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Finconseil
 bd zerktouni ، 20200، 242

casablanca maroc
MOSAN IMMOBILIER شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 46 
زركتوني طابق 5 رقم 27 - 22)2) 

الدار البيضاء اململكة املغربية
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5(8993

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   (6
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 
باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MOSAN IMMOBILIER
التطوير   : بإيجاز  غرض الشركة 

العقاري.
 46  : اال تماعي  املقر  عنوان 
 (2(22  -  27 رقم   5 زركتوني طابق 

الدار البيضاء اململكة املغربية.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 2.222  : تحفي  محمد  السيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  تحفي  محمد  السيد 
الدار   (2(22 سبعا  عين   73 حلوة 

البيضاء اململكة املغربية.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  تحفي  محمد  السيد 
الدار   (2(22 سبعا  عين   73 حلوة 

البيضاء اململكة املغربية
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يناير ))2) تحت رقم -.
542I

م.ب.ا.2. للتجارة و البناء

 SARLAU « » M.B.A.S LI
TIJARA WA LBINAE

إعالن متعدد القرارات

م.ب.ا.2. للتجارة و البناء
شارع اللة ياقوت و زنقة العرعار 

إقامة ڭاليزعمارة 9 الطابق4 شقة27 
، 2222)، الدارالبيضاء املغرب

 SARLAU « » M.B.A.S LI TIJARA
WA LBINAE »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 
الوحيد«

وعنوان مقرها اال تماعي: شارع اللة 
ياقوت و زنقة العرعار إقامة ڭاليز ( 

)GALIS عمارة 9 الطابق 4 شقة 27 
- - الدار البيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.4962(7

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
2)2)تم اتخاذ  د نبر   22 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
 :2-(-3-4-5-6-7 رقم  قرار 
تفويت  مايلي:  على  ينص  الذي 
لعبد  اال تماعية  الحصص   ل 
522.22حصة   ) سايد  اللطيف 
الذي  محمد  لبلعايدي  ا تماعية) 
أصبح املالك الوحيد لجل الحصص 
املكونة  األلف(2222)  اإل تماعية 
الشكل  تغيير   - الشركة  لرسمال 
شركة  لتصبح  للشركة  القانوني 
ذات  املحدودة  املسؤولية  ذات 
سايد  استقالة  قبول  وحيد  شريك 
ليبقى   ، عبد اللطييف من التسيير 
وتبعا  وحيد  مسير  محمد  بلعايدي 
النظام  مقتضيات  تعديل  تم  لذلك 
شركة  الشركة  فأصبحت  األسا�سي 
ذات املسؤولية املحدودة ذات شريك 
و هو بلعايدي محمد املالك الوحيد 
لكل رأسمال الشركة 222.222 درهم 
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
أصبح بلعايدي محمد املالك الوحيد 
املكونة  ا تماعية  حصة   2222 ل 

لجل رأسمال الشركة 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

د نبر 2)2) تحت رقم 823528.
542I

OUHAMMID MOHAMED

أوز نكوس
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

OUHAMMID MOHAMED
 IMM 8 APPT 3 AL KHOUZAMA

 7 LISSASSFA CASABLANCA،
20230، CASABLANCA MAROC
أوز نكو2 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 23 شارع 
احمد املججاتي، اقامة األل8 ، 

الطابق األول ، رقم 8 املعارف الدار 
البيضاء 2372) الدار البيضاء 

املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
53((23

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   (5
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
أوز   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

نكو2.
غرض الشركة بإيجاز : - االستيراد 

والتصدير والتجارة العامة.
وتصدير  واستيراد  وبيع  شراء   -
املدرسية  واملواد  اللوازم  وتسويق 
والتدريسية واملواد واملعدات واللوازم 
املكتبية والكمبيوتر واألثاث واآلالت 
الكهربائية  واملواد   ، الغيار  وقطع 
واإللكترونية واملتنوعة والقرطاسية 

 23  : اال تماعي  املقر  عنوان 
اقامة األل8  شارع احمد املججاتي، 
املعارف   8 رقم   ، األول  الطابق   ،
2372) الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب .
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 2.222  : سفيان  ازعني  السيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
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عنوانه(ا)  سفيان  ازعني  السيد 

 ،  22 شقة   ،  225 مبنى   H الخزامة 

 (2(3( البيضاء  الدار   ،  3 الطابق 

الدار البيضاء املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  سفيان  ازعني  السيد 

 ،  22 شقة   ،  225 مبنى   H الخزامة 

 (2(3( البيضاء  الدار   ،  3 الطابق 

الدار البيضاء املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم 522)82.

54(I

y.o.r.comptabilite

 PARA LA ESPERANZA SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

y.o.r.comptabilite

 printemps bureaux angle

 rue abdelkhalek torres et rue

 brahim roudani 6eme etage

N°40 ، 30100، FES MAROC

 PARA LA ESPERANZA SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 

الجيش امللكي عمارة ب شقة فا42 

- 32222 فا2 املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

72(99

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   (4

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 PARA  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.LA ESPERANZA SARL AU
بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مستحضرات التجميل .
شارع   : اال تماعي  املقر  عنوان 
الجيش امللكي عمارة ب شقة فا42 

- 32222 فا2 املغرب .
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 2.222  : عالش  مريم  السيدة 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  عالش  مريم  السيدة 
شارع الجيش امللكي عمارة ب شقة 4 

32222 فا2 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  عالش  مريم  السيدة 
شارع الجيش امللكي عمارة ب شقة 4 

32222 فا2 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   24 بتاريخ  بفا2  التجارية 

))2) تحت رقم 734.
543I

FIDUTRACO CONSULTING

MGS detail
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUTRACO CONSULTING
 RUE ESSANAOUBER ، 2013، (

CASABLANCA MAROC
MGS detail شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي ) زنقة 

الصنوبر الشقة )2 الطابق الرابع - 
232) الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
532(83

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   28

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 MGS  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.detail
استيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتصدير املننتو ات تا ر او وسيط
تجارة.

زنقة   (  : اال تماعي  املقر  عنوان 
 - الطابق الرابع   2( الصنوبر الشقة 

232) الدارالبيضاء املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 2.222 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد بيت كيوم غيجي موريس : 

4 حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
نيكوليتا  يا  اوانا  السيدة 
كريكوري : 4 حصة بقيمة 222 درهم 

للحصة .
ايبوز  كريسو ا  السيدة 
بلنجينويتش ساندرا : ) حصة بقيمة 

222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد بيت كيوم غيجي موريس 

عنوانه(ا) فرنسا - - فرنسا.
نيكوليتا  يا  اوانا  السيدة 
روضة  زنقة  عنوانه(ا)  كريكوري 
مراكش   - كليز  د6)   3 اقامة النخيل 

املغرب.
ايبوز  كريسو ا  السيدة 
بلنجينويتش ساندرا عنوانه(ا) فرنسا 

- - املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
نيكوليتا  يا  اوانا  السيدة 
روضة  زنقة  عنوانه(ا)  كريكوري 
مراكش   - كليز  د6)   3 اقامة النخيل 

املغرب
ايبوز  كريسو ا  السيدة 
بلنجينويتش ساندرا عنوانه(ا) فرنسا 

- - املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم 8)8226.

544I

ME FIDUCIAIRE 

GENERATION BEN HASSAN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

ME FIDUCIAIRE
 AV MOULAY ABDELAZIZ.

 ,RCE SANAWBAR ,BUR N°4
 ,KENITRA ، 14000، KENITRA

MAROC
 GENERATION BEN HASSAN

شركة ذات املسؤولية املحدودة(في 
طور التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي 375 بلوك 
2 اوالد او يه - 24222 القنيطرة 

املغرب .
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.49439

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
2)2) تقرر حل  24 د نبر  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
 GENERATION BEN HASSAN
درهم   222.222 رأسمالها  مبلغ 
375 بلوك  وعنوان مقرها اإل تماعي 
القنيطرة   24222  - 2 اوالد او يه 
النشاط  غياب   : ل  نتيجة  املغرب 

االقتصادي.
و حدد مقر التصفية ب 375 بلوك 
القنيطرة   24222  - 2 اوالد او يه 

املغرب . 
و عين:

و  حسن  بن  ياسر  السيد(ة) 
عنوانه(ا) 375 بلوك 2 اوالد او يه 
كمصفي  املغرب  القنيطرة   24222

(ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
 375  : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 

بلوك 2 اوالد او يه . القنيطرة
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 29 يناير 

))2) تحت رقم )6).

545I

ME FIDUCIAIRE 

TRANCOLI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ME FIDUCIAIRE
 AV MOULAY ABDELAZIZ.

 ,RCE SANAWBAR ,BUR N°4
 ,KENITRA ، 14000، KENITRA

MAROC
TRANCOLI شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 38 شارع 
ادريس لحريزي رقم )3 - 2222) 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
53(329

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   (7
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TRANCOLI
اعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء املتنوعة
بيع مواد البناء.

38 شارع  عنوان املقر اال تماعي : 
 (2222  -  3( رقم  لحريزي  ادريس 

الدار البيضاء املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد علي الشرفي : 2.222 حصة 
بقيمة 222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  الشرفي  علي  السيد 
 24222 )ا بئر الرامي  املغرب العربي 

القنيطرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  الشرفي  علي  السيد 
 24222 )ا بئر الرامي  املغرب العربي 

القنيطرة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم 5698.

546I

ME FIDUCIAIRE 

ATLAS COUNSELING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ME FIDUCIAIRE
 AV MOULAY ABDELAZIZ.

 ,RCE SANAWBAR ,BUR N°4
 ,KENITRA ، 14000، KENITRA

MAROC
ATLAS COUNSELING شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 38 شارع 
ادريس لحريزي رقم )3 - 2222) 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
53(322

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   (7
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 ATLAS : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.COUNSELING
غرض الشركة بإيجاز : استشارات 

و التسيير.
38 شارع  عنوان املقر اال تماعي : 
 (2222  -  3( رقم  لحريزي  ادريس 

الدار البيضاء املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 2.222  : بنعكيدا  نهاد  السيدة 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  بنعكيدا  نهاد  السيدة 
زنقة احمد الشر�سي اقامة املولد درج 
الدار   (2222 بوركون   54 ب شقة 

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  بنعكيدا  نهاد  السيدة 
زنقة احمد الشر�سي اقامة املولد درج 
الدار   (2222 بوركون   54 ب شقة 

البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم 5699.
547I

MORIOX

Moriox
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MORIOX
 BOULEVARD MY RACHID 5(
 APPT B3 GUELIZ Marrakech

 Marrakech، 40000، Marrakech
maroc

Moriox شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي )5 
 BOULEVARD MY RACHID

 APPT B3 GUELIZ Marrakech
 MARRAKECH 40000

 MARRAKECH MAROC - 40000
Marrakech Maroc

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
229467

 27 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( أكتوبر 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.Moriox
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
 commerce de détail hors
.magasin, éventaires ou marchés

 5(  : اال تماعي  املقر  عنوان 
 BOULEVARD MY RACHID
 APPT B3 GUELIZ Marrakech
 MARRAKECH 42222
 MARRAKECH MAROC - 42222

.Marrakech Maroc
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 CHAKI Mehdi : 500 السيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
 ELYOUSFI Abdelaziz السيد 
درهم   222 بقيمة  حصة   : 500

للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد CHAKI Mehdi عنوانه(ا) 
 Mhamid Askejour Lot Housna
 2 N 1163 Marrakech 40000

.MARRAKECH MAROC
 ELYOUSFI Abdelaziz السيد 
 à Askejour Res عنوانه(ا) 
 SALAMA IMM 4N°6 ETAGE
 2 MARRAKECH 42222

.MARRAKECH MAROC
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
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السيد CHAKI Mehdi عنوانه(ا) 
 Mhamid Askejour Lot Housna
 2 N 1163 Marrakech 40000

MARRAKECH MAROC
 ELYOUSFI Abdelaziz السيد 
 à Askejour Res عنوانه(ا) 
 SALAMA IMM 4N°6 ETAGE
 2 MARRAKECH 42222

MARRAKECH MAROC
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بمراكش بتاريخ - تحت رقم 

.-

548I

AMOURI TRAVAUX

AMOURI TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AMOURI TRAVAUX
 AVENU MERS SULTAN (6
 CASABLANCA، 20000،
CASABLANCA MAROC

AMOURI TRAVAUX شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 6), محج 
مر2 سلطان، الطابق 2 ، شقة 3 

الدار البيضاء 2222) الدار البيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
53(685

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   (7
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AMOURI TRAVAUX

 Travaux : غرض الشركة بإيجاز 
 divers de menuiserie en

; aluminium, inox et métal
 Travaux de carrelage, marbre

.; et peinture
عنوان املقر اال تماعي : 6), محج 
 3 شقة   ،  2 الطابق  مر2 سلطان، 
2222) الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : ))2) سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 2.222  : السيد عمري عبد الحق 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عمري عبد الحق عنوانه(ا) 
دوار الطيبي ) الرقم 77) ، اوالد حمد 
البيضاء  الدار   (2222 بوعزة  دار   (

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عمري عبد الحق عنوانه(ا) 
دوار الطيبي ) الرقم 77) ، اوالد حمد 
البيضاء  الدار   (2222 بوعزة  دار   (

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم 872)82.

549I

La Fiduciaire-Conseil du Maroc

MFYK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

La Fiduciaire-Conseil du Maroc
 Bd d›Anfa 7ème Etage، 45
20000، Casablanca Maroc
MFYK شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي ركن شارع 
 petit موتسارت شارع أنفا مسكن
paradis - السابع لطابق - 2222) 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5(8549

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(2 د نبر   26
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 MFYK : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.
اقتناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 
وغير  املنقولة  املمتلكات  وإدارة 

املنقولة.
عنوان املقر اال تماعي : ركن شارع 
 petit مسكن  أنفا  شارع  موتسارت 
 (2222  - لطابق  السابع   -  paradis

الدار البيضاء املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
52) حصة   : السيد يحيى ابوعبو 

بقيمة 222 درهم للحصة .
 (52  : شركاني  ميريام  السيدة 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
حصة   (52  : السيد فهد ابوعبو 

بقيمة 222 درهم للحصة .
السيد كميل ابوعبو : 52) حصة 

بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد يحيى ابوعبو عنوانه(ا) 45 
 ESC B6 شارع غاندي سكن ياسمين 
2222) الدار  شقة الطابق الخامس 

البيضاء املغرب.
السيدة ميريام شركاني عنوانه(ا) 
 ESC 45 شارع غاندي سكن ياسمين 
 (2222 الخامس  الطابق  شقة   B6

الدار البيضاء املغرب.
 45 السيد فهد ابوعبو عنوانه(ا) 
 ESC B6 شارع غاندي سكن ياسمين 
2222) الدار  شقة الطابق الخامس 

البيضاء املغرب.

السيد كميل ابوعبو عنوانه(ا) 45 
 ESC B6 شارع غاندي سكن ياسمين 
2222) الدار  شقة الطابق الخامس 

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد يحيى ابوعبو عنوانه(ا) 45 
 ESC B6 شارع غاندي سكن ياسمين 
2222) الدار  شقة الطابق الخامس 

البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يناير ))2) تحت رقم 828372.
552I

م.ب.ا.2. للتجارة و البناء

 M.B.A.S LI TIJARA WA
LBINAE SARLAU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

رفع رأسمال الشركة

م.ب.ا.2. للتجارة و البناء
شارع اللة ياقوت و زنقة العرعار 

إقامة ڭاليزعمارة 9 الطابق4 شقة27 
، 2222)، الدارالبيضاء املغرب

 M.B.A.S LI TIJARA WA LBINAE
SARLAU شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 
اللة ياقوت و زنقة العرعار إقامة 
ڭاليزعمارة 9 الطابق4 شقة27 - 

2222) الدار البيضاء املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 4962(7

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم   (2(( فبراير   28 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من  أي  درهم«   2.(69.622«
 2.369.622« إلى  درهم«   222.222«
تقديم حصص   : عن طريق  درهم« 

نقدية أو عينية
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم )92)82.
552I
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FIDUBAC SARL

FRERES BADI BATIMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUBAC SARL
)26مكرر شارع يوسف ابن تاشفين 
 NADOR، الشقة رقم 22 الناضور

62000، nador maroc
FRERES BADI BATIMENT شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي حي اوالد 
لحسين بوشواف الناظور - 222)6 

الناظور املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(3635
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(( فبراير   27
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. FRERES BADI BATIMENT
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري
مقاول ألعمال البناء متنوع.

: حي اوالد  عنوان املقر اال تماعي 
 6(222  - لحسين بوشواف الناظور 

الناظور املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 522  : ابنشكر  محمد  السيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
السيد حمزة ابنشكر : 522 حصة 

بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  ابنشكر  محمد  السيد 
 6(222 دوار تيزي بني شيكر الناظور 

الناظور املغرب.

عنوانه(ا)  ابنشكر  حمزة  السيد 
 6(222 دوار تيزي بني شيكر الناظور 

الناظور املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  ابنشكر  محمد  السيد 
 6(222 دوار تيزي بني شيكر الناظور 

الناظور املغرب
عنوانه(ا)  ابنشكر  حمزة  السيد 
 6(222 دوار تيزي بني شيكر الناظور 

الناظور املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتاريخ 22 فبراير 

))2) تحت رقم 45).
55(I

CABINET FICOR

ABDAOUI AGRICOLE
إعالن متعدد القرارات

CABINET FICOR
)2 زنقة األقحوان إقامة النا2 

بوسجور ، 22)2)، الدار البيضاء 
املغرب

ABDAOUI AGRICOLE »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها اال تماعي: 3 ساحة 
الحرية الطابق الثالث - 3222) 

الفقيه بن صالح املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 35.
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
2)2)تم اتخاذ  د نبر   (7 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
على  ينص  الذي   :22 رقم  قرار 
مايلي: * اإلقرار بوفاة املرحوم محمد 

عبداوي
على  ينص  الذي   :2( رقم  قرار 

مايلي: * تقسيم  ديد للحصص
على  ينص  الذي   :23 رقم  قرار 
مايلي: * انتهاء مدة التسيير للمسيرين 
عزالدين  عبداوي  السيد  وتعيين 
غير  ملدة  للشركة  وحييد  كمسير 

محدودة
على  ينص  الذي   :24 رقم  قرار 
االسا�سي  القانون  تعديل   * مايلي: 

للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 26: الذي ينص على مايلي: 

*السيد  للحصص  تقسيم  ديد 

عبداوي عزالدين 64) حصة, السيد 

السيدة  64) حصة,  عبداوي عثمان 

السيدة  حصة,   (2 حليمة  حنيوي 

السيدة  )2حصة,  نادية  عبداوي 

السيدة  حصة,   23 عبداوي خديجة 

والسيدة  حصة  كوثر)2  عبداوي 

روادي الصالحة 25 حصة

على  ينص  الذي   :27 رقم  بند 

للشركة  مسير  ديد  تعيين  مايلي: 

السيد عبداوي عزالدين

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  بن صالح  بالفقيه  االبتدائية 

23 يناير ))2) تحت رقم 4).

553I

CABINET FICOR

ABDAOUI AGRICOLE
إعالن متعدد القرارات

CABINET FICOR

)2 زنقة األقحوان إقامة النا2 

بوسجور ، 22)2)، الدار البيضاء 

املغرب

ABDAOUI AGRICOLE »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها اال تماعي: 23 ساحة 

الحرية الطابق الثالث - 3222) 

الفقيه بن صالح املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 36.

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

2)2)تم اتخاذ  د نبر   (7 املؤرخ في 

القرارات التالية: 

على  ينص  الذي   :22 رقم  قرار 

كل  حصص  تفويت  ميع  مايلي: 

, السيدة  من السيدة حنيوي حليمة 
عبداوي  السيدة  نادية,  عبداوي 

الصالحة  روادي  والسيدة  خديجة 
عبداوي  السيد  من  كل  لفائدة 
54 حصة والسيد عبداوي  عزالدين 

عثمان 26 حصص

على  ينص  الذي   :2( رقم  قرار 
األسا�سي  القانون  تحيين  مايلي: 

للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
على  ينص  الذي   :6/7 رقم  بند 
للحصص  تقسيم  ديد  مايلي: 
 328 الدين  عز  عبداوي  *السيد 
 (72 حصة * السيد عبداوي عثمان 
 2( كوثر  عبداوي  السيدة   * حصة 

حصة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  بن صالح  بالفقيه  االبتدائية 

23 يناير ))2) تحت رقم 5).
554I

 EL FRKACHI ZAKARIAA (CABINET

(COMPTABLE C.C.N

ARENASKY
إعالن متعدد القرارات

 EL FRKACHI ZAKARIAA
((CABINET COMPTABLE C.C.N

شارع املوحدين تجزئة االميرة 
الطابق االول رقم )2،الفنيدق ، 

93222، الفنيدق املغرب
ARENASKY »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 
الوحيد«

وعنوان مقرها اال تماعي: شارع واد 
املخازن الطابق االر�سي رقم 68) - 

22)93 املضيق املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.(9299

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
اتخاذ  ))2)تم  يناير   (2 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
ينص  الذي   :22 رقم  قرار 
الشركة  تسمية  تغيير  مايلي:  على 
 XATIVA الى   ARENASKY من 

CONSTRUCTION
على  ينص  الذي   :2( رقم  قرار 
تحويل املقر اال تماعي الحالي  مايلي: 
املخازن  واد  »شارع  من  للشركة 
 « املضيق   (68 الطابق االر�سي رقم 
االر�سي  الطابق  الجبل  »تجزئة  الى 

رقم 24 املضيق » 
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على  ينص  الذي   :23 رقم  قرار 

تغيير غرض الشركة الرئي�سي  مايلي: 

بدال  منعش عقاري«   « الذي أصبح 

من تأ ير معدات القوارب الترفيهية 

ينص  الذي   :24 رقم  قرار 

األنشطة  إضافة  مايلي:  على 

الحالي  الشركة  نشاط  إلى  التالية 

العقارات  تا ر،تأ يروتشغيل   -  :

واالعمال  البناء  أشغال  -مقاول 

املختلفة- استيراد وتصدير.

على  ينص  الذي   :25 رقم  قرار 

االسا�سي  القانون  تعديل  مايلي: 

التعديالت  بادخال  وذلك  للشركة 

يقتضيه  ملا  ووفقا  الذكر  السالفة 

القانون.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

على  ينص  الذي   :23 رقم  بند 

القرار  العتماد  وكنتيجة  مايلي: 

من النظام   3 السابق ستكون املادة 

 :3 املادة  األسا�سي على النحو التالي: 

 XATIVA :اسم الشركة. اسم الشركة

 »CONSTRUCTION »SARL AU

بقية املقال دون تغيير. 

على  ينص  الذي   :24 رقم  بند 

4 من النظام  تم تعديل املادة  مايلي: 

املقر  التالي:  النحو  على  األسا�سي 

تجزئة  في  ثابت  للشركة  اال تماعي 

 24 رقم  االر�سي  الطابق  الجبل 

املضيق ، والباقي دون تغيير. 

على  ينص  الذي   :2( رقم  بند 

) من النظام  تم تعديل املادة  مايلي: 

 2( املادة  األسا�سي على النحو التالي: 

منعش عقاري.•   • غرض الشركة:   -

العقارات  تا ر،تأ يروتشغيل 

واالعمال  البناء  أشغال  مقاول   •

،والباقي  •استيراد وتصدير  املختلفة 

دون تغيير. 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   24 االبتدائية بتطوان بتاريخ 

))2) تحت رقم 539.

555I

AGEFIC

MATISSE GESTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AGEFIC
..اقامة سنتربارك العمارة د الطابق 
) الرقم 25 املحمدية ، 8822)، 

املحمدية املغرب
MATISSE GESTION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي ..اقامة 

سنتربارك العمارة د الطابق ) الرقم 
25 - 8222) املحمدية املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

347
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   (2
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MATISSE GESTION
الدعم   : بإيجاز  الشركة  غرض 
والسلطات  والشركات  لألفراد 
املنظمات  من  وغيرها  املحلية 
في  االستشارات  الخاصة.  أو  العامة 
االستراتيجية والتنظيم واإلدارة ونظم 
املعلومات واملوارد البشرية والتسويق 
واالتصال من التصميم إلى التنفيذ. 

تدري8 شخ�سي ، خدمات تدري8.
والوساطة   ، العقارية  الوكالة   •
 ، والشراء   ، والتفاوض   ، العقارية 
لجميع  والتأ ير   ، واإلدارة   ، والبيع 
 ، العقارات  أو  امللكية  حقوق 
 - أو بيع أو تأ ير  باإلضافة إلى شراء 

إدارة األعمال
• غسيل وتنظيف  ميع املركبات 

من الداخل والخارج
،  ميع العمليات  وبشكل أعم   •
والعقارية  واملنقولة  الصناعية 
واملالية بشكل مباشر أو غير مباشر 
األشياء  أحد  إلى   ، أو  زئًيا  كلًيا   ،

أو  مماثلة  أشياء  أي  إلى  أو  املحددة 
ذات صلة من املحتمل أن تعزز تنمية 

النشاط اال تماعي.
..اقامة   : اال تماعي  املقر  عنوان 
الرقم   ( سنتربارك العمارة د الطابق 

25 - 8222) املحمدية املغرب .
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 452  : الصقلي  أسماء  السيدة 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
 552  : الفرحوني  حمزة  السيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة أسماء الصقلي عنوانه(ا) 
إقامة الحديقة عمارة 24 الطابق )2 

شقة 29 8222) املحمدية املغرب.
السيد حمزة الفرحوني عنوانه(ا) 
 2( شقة   37 عمارة  الحرية  حي 

22222 سال املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد حمزة الفرحوني عنوانه(ا) 
 2( شقة   37 عمارة  الحرية  حي 

22222 سال املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملحمدية بتاريخ 26 فبراير 

))2) تحت رقم -.
556I

OUR EXPERT

SUPRA SUD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

OUR EXPERT
 marrakech ، 40000، marrakech

maroc
SUPRA SUD شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 7 
تجزئة 399 الحي الصناعي املسار 
مراكش - 42222 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

2((7(3

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   27

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 SUPRA : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

. SUD

االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

العامة.

 7 رقم   : اال تماعي  املقر  عنوان 

املسار  الصناعي  الحي   399 تجزئة 

مراكش - 42222 مراكش املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 2.222  : ابعلوش  ياسين  السيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد ياسين ابعلوش عنوانه(ا) 

 9 الشقة   92 عمارة  البهجة  إقامة 

مراكش   42222 مراكش  سعادة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ياسين ابعلوش عنوانه(ا) 

 9 الشقة   92 عمارة  البهجة  إقامة 

مراكش   42222 مراكش  سعادة 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   22 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

))2) تحت رقم 6)8)23.

557I
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CABINET FICOR

 ABDAOUI DES MATERIAUX

DE CONSTRUCTION
إعالن متعدد القرارات

CABINET FICOR

)2 زنقة األقحوان إقامة النا2 

بوسجور ، 22)2)، الدار البيضاء 

املغرب

 ABDAOUI DES MATERIAUX DE

CONSTRUCTION »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها اال تماعي: 23 ساحة 

الحرية الطابق الثالث - 3222) 

الفقيه بن صالح املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: )3.

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

2)2)تم اتخاذ  د نبر   (7 املؤرخ في 

القرارات التالية: 

على  ينص  الذي   :22 رقم  قرار 

كل  حصص  تفويت  ميع  مايلي: 

, السيدة  من السيدة حنيوي حليمة 

عبداوي  السيدة  نادية,  عبداوي 

الصالحة  روادي  والسيدة  خديجة 

عبداوي  السيد  من  كل  لفائدة 

والسيد  حصة   5962 عزالدين 

عبداوي عثمان 2945 حصة

على  ينص  الذي   :2( رقم  قرار 

األسا�سي  القانون  تحيين  مايلي: 

للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

على  ينص  الذي   :6/7 رقم  بند 

للحصص  تقسيم  ديد  مايلي: 

 (2298 الدين  عز  عبداوي  *السيد 

عثمان  عبداوي  السيد   * حصة 

عبداوي  السيدة   * حصة   27283

كوثر 2629 حصة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  بن صالح  بالفقيه  االبتدائية 

23 يناير ))2) تحت رقم 2).

558I

COMPTACOMPTE

 SOCIETE SABRI
PROMOTEUR

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

COMPTACOMPTE
 BD MLY ABDELAZIZ ET 86 BIS
 AV MLY ABDERRAHMAN 39
 ,26 RUE ABI ZARA mly IMM
E BUR N 3، 14000، القنيطرة 

املغرب
 SOCIETE SABRI PROMOTEUR

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 3) شارع 
انوال عمارة فلوري رقم 22 مكت8 
رقم 4 - 24222 القنيطرة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.55647
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   (2(( يناير   24 في  املؤرخ 

املصادقة على :
شاهيد صبريا  (ة)  السيد  تفويت 
272 حصة ا تماعية من أصل 522 
حصة لفائدة السيد (ة) الزهراء الباز 

بتاريخ 24 يناير ))2).
الكبيرة زرهان  (ة)  تفويت السيد 
262 حصة ا تماعية من أصل 522 
حصة لفائدة السيد (ة) الزهراء الباز 

بتاريخ 24 يناير ))2).
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 2) فبراير 

))2) تحت رقم 92292.
559I

CABINET FICOR

 ABDAOUI DES MATERIAUX
DE CONSTRUCTION

إعالن متعدد القرارات

CABINET FICOR
)2 زنقة األقحوان إقامة النا2 

بوسجور ، 22)2)، الدار البيضاء 
املغرب

 ABDAOUI DES MATERIAUX DE
CONSTRUCTION »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها اال تماعي: 23 ساحة 

الحرية الطابق الثالث - 3222) 

الفقيه بن صالح املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 32.

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

2)2)تم اتخاذ  د نبر   (7 املؤرخ في 

القرارات التالية: 

على  ينص  الذي   :22 رقم  قرار 

مايلي: * اإلقرار بوفاة املرحوم محمد 

عبداوي

على  ينص  الذي   :2( رقم  قرار 

مايلي: * تقسيم  ديد للحصص

على  ينص  الذي   :23 رقم  قرار 

مايلي: * انتهاء مدة التسيير للمسيرين 

عزالدين  عبداوي  السيد  وتعيين 

غير  ملدة  للشركة  وحييد  كمسير 

محدودة

على  ينص  الذي   :24 رقم  قرار 

االسا�سي  القانون  تعديل   * مايلي: 

للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 26: الذي ينص على مايلي: 

*السيد  للحصص  تقسيم  ديد 

حصة,   25(38 عزالدين  عبداوي 

 25(38 عثمان  عبداوي  السيد 

حصة, السيدة حنيوي حليمة 667) 

 2629 حصة, السيدة عبداوي نادية 

خديجة  عبداوي  السيدة  حصة, 

عبداوي  السيدة  حصة,   2629

روادي  والسيدة  حصة  كوثر2629 

الصالحة 222) حصة 

على  ينص  الذي   :27 رقم  بند 

للشركة  مسير  ديد  تعيين  مايلي: 

السيد عبداوي عزالدين

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  بن صالح  بالفقيه  االبتدائية 

23 يناير ))2) تحت رقم 2).

562I

P-Consulting

PREMIER REGAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير تسمية الشركة

P-Consulting

 COMPLEXE JAOUHARA,

 BLOC 3 4EME ETAGE APPT

 28 COMPLEXE JAOUHARA,

 BLOC 3 4EME ETAGE APPT 28،

12000، Témara Maroc

PREMIER REGAL شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اال تماعي 

 COMPLEXE JAOUHARA,

 MAGASIN N 105 BLOC 5 A

 AVENUE HASSAN 1 TEMARA

MAROC 12000 تمارة املغرب.

تغيير تسمية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

23(592

 بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم تغيير   (2(2 نونبر   23 املؤرخ في 

 PREMIER« من  الشركة  تسمية 

 »DESITA CAFE« إلى »REGAL

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   2( بتاريخ  بتمارة  االبتدائية 

))2) تحت رقم 52)2.

562I

اتمانية وداد

 SOCIETE ERRAFAY

ASSURANCE CONSEIL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

اتمانية وداد

 AV 79 79 شارع محمد الخامس

 MED V، 43000، EL KELAA

SRAGHNA قلعة السراغنة

 SOCIETE ERRAFAY ASSURANCE

CONSEIL شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإل تماعي درب ابن 

خلدون الرقم )22 - 43222 قلعة 

السراغنة املغرب .
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.2333

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم   (2(2 أكتوبر   25 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

»922.222 درهم« أي من »22.222) 

عن  درهم«   2.222.222« إلى  درهم« 

إدماج احتياطي أو أرباح أو   : طريق 

عالوات إصدار في رأ2 املال

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بقلعة السراغنة بتاريخ 24 

أكتوبر 2)2) تحت رقم 462/2021.

56(I

SOMADINCO

 AUTOMOTIVE
CONSULTING
إعالن متعدد القرارات

SOMADINCO

إقامة ما ورل عمارة B رقم) 

حي القد2 البرنو�سي ، 2622)، 

الدارالبيضاء املغرب

 AUTOMOTIVE CONSULTING

»شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها اال تماعي: حي مازول 
زنقة 2 رقم 68 طابق 2 شقة 2 حي 

الحسني - 32)2) الدار البيضاء 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.3729(7

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

اتخاذ  ))2)تم  يناير   (8 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 

على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 

باع  عبداالله  خليفي  السيد  مايلي: 

الشركة  في  يملكها  حصة   2222

لسيد بنفادي عزيز بقيمة 222 درهم 

للحصة

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 
إستقالة السيد خليفي عبداالله من 
منص8 املسير وتعيين السيد بنفادي 

عزيز مسير وحيد لشركة
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

تحيين النضام االسا�سي
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
مبلغ  في  محدد  الشركة  مال  رأ2 
 2.222 إلى  درهم مقسمة   222.222

حصة مسندة لسيد بنفادي عزيز
على  ينص  الذي   :25 رقم  بند 
مسير  عزيز  بنفادي  السيد  مايلي: 

وحيد لشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم 925)82.
563I

SOMADINCO

AMHK CONSULTING
إعالن متعدد القرارات

SOMADINCO
إقامة ما ورل عمارة B رقم) 

حي القد2 البرنو�سي ، 2622)، 
الدارالبيضاء املغرب

AMHK CONSULTING »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد«
وعنوان مقرها اال تماعي: التقدم 

ج.ه ).27 طابق ) البرنو�سي - 
2622) الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.449635
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
اتخاذ  ))2)تم  يناير   (8 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
 2222 باع  عبداالله  خليفي  السيد 
حصة يملكها في الشركة لسيد زين 

هشام بقيمة 222 درهم للحصة
قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 
إستقالة السيد خليفي عبداالله من 
زين  السيد  وتعيين  املسير  منص8 

هشام مسير وحيد لشركة

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
تحيين النضام االسا�سي

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 
النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
مبلغ  في  محدد  الشركة  مال  رأ2 
 2.222 إلى  درهم مقسمة   222.222

حصة مسندة لسيد زين هشام
على  ينص  الذي   :25 رقم  بند 
السيد زين هشام مسير وحيد  مايلي: 

لشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم 926)82.

564I

LE CONSUL SAS

ORIENT-ALLIANCE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LE CONSUL SAS
 BP 4191 TOUR HASSAN CP
 10000 RABAT ، 0، RABAT

MAROC
ORIENT-ALLIANCE SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 32 الشقة 
8 زنقة موالي أحمد الوكيلي حسان 

الرباط - 22222 الرباط املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

257942
في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   24
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ORIENT-ALLIANCE SARL
شركة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
إنشاء وتسيير املشارع الفالحية وتربية 

املوا�سي.

عنوان املقر اال تماعي : 32 الشقة 
زنقة موالي أحمد الوكيلي حسان   8

الرباط - 22222 الرباط املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 2.222  : محمد  بارحو  السيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  محمد  بارحو  السيد 
تجزئة الحاج عمر رقم 4 حي اشماعو 

سال 22222 سال املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  محمد  بارحو  السيد 
تجزئة الحاج عمر رقم 4 حي اشماعو 

سال 22222 سال املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تحت رقم   - التجارية بالرباط بتاريخ 

.2(((23

565I

y.o.r.comptabilite

 HJIAJ CONSTRUCTION
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

y.o.r.comptabilite
 printemps bureaux angle

 rue abdelkhalek torres et rue
 brahim roudani 6eme etage
N°40 ، 30100، FES MAROC

 HJIAJ CONSTRUCTION SARL
AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي محل دوار 
والد خليفة االندلس عين الشقف 
موالي يعقوب - 32222 فا2 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
72989
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   23
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 HJIAJ  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.CONSTRUCTION SARL AU
االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

املختلفة .
عنوان املقر اال تماعي : محل دوار 
الشقف  عين  االندلس  خليفة  والد 
موالي يعقوب - 32222 فا2 املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 2.222  : حجياج  احمد  السيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  حجياج  احمد  السيد 
رقم 53 مكرر زنقة حي سيدي الهادي 

فا2 32222 فا2 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  حجياج  احمد  السيد 
رقم 53 مكرر زنقة حي سيدي الهادي 

فا2 32222 فا2 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بفا2 بتاريخ 4) يناير ))2) 

تحت رقم 343.
566I

STE FSMC SARL AU

 STE COMPTOIR AIT
AOMAR SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

STE FSMC SARL AU
 AV HASSAN II MIDELT 08 28

 AV HASSAN II MIDELT، 54350،
MIDELT maroc

 STE COMPTOIR AIT AOMAR
SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي : رقم 25 
شارع الفرح بومية ميدلت - 54352 

ميدلت املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3275

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   32
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 COMPTOIR AIT AOMAR SARL

. AU
تصدير   : بإيجاز  الشركة  غرض 
واستيراد التجارة في النباتات والبذور 

املعتمدة مفاوض .
 25 عنوان املقر اال تماعي : : رقم 
 54352  - شارع الفرح بومية ميدلت 

ميدلت املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسمال الشركة: 2.422.222 

درهم، مقسم كالتالي:
 : عمر.  ايت  الحسين  السيد 
درهم   222 بقيمة  حصة   24.222

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عمر.  ايت  الحسين  السيد 
عنوانه(ا) رقم 25 شارع الفرح بومية 

ميدلت. 54352 ميدلت املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عمر.  ايت  الحسين  السيد 
عنوانه(ا) رقم 25 شارع الفرح بومية 

ميدلت. MIDELT 54352 املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   2( االبتدائية بميدلت بتاريخ 

))2) تحت رقم 38.
567I

HASNAOUIA CONTROLE

 STE DYNAGA TRANSPORTE
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

HASNAOUIA CONTROLE
 HAY ESSALAM BLOC 07 RES.
 ANNAKHIL APPT 05 ، 14200،

SIDI SLIMANE MAROC
 STE DYNAGA TRANSPORTE

SARL شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي حي 
السالوي رقم 35 بلوك هيند سيدي 

قاسم - 22)24 سيدي قاسم 
املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(8(82
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   (2(2 نونبر   29 في  املؤرخ 

املصادقة على :
املهدي الكرني  (ة)  تفويت السيد 
أصل  من  ا تماعية  حصة   (22
2.222 حصة لفائدة السيد (ة) رشيد 

الكرني بتاريخ 29 نونبر 2)2).
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 (2 االبتدائية بسيدي قاسم بتاريخ 

د نبر 2)2) تحت رقم 82)8).
568I

les moulins sidi mandri

مطاحن سيدي املنضري
إعالن متعدد القرارات

les moulins sidi mandri
 rue de tanger km 2 tetouan ،

93000، tetouan maroc
مطاحن سيدي املنضري »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها اال تماعي: طريق 

طنجة كلم ) تطوان - 93222 تطوان 
املغرب .

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.2(5

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

2)2)تم اتخاذ  مار2   (( املؤرخ في 

القرارات التالية: 

على  ينص  الذي   :22 رقم  قرار 

مايلي: التنازل عن إ راءات الحل.

على  ينص  الذي   :2( رقم  قرار 
بتضمين  املال  رأ2  زيادة  مايلي: 

التقييم  إعادة  وفرق  االحتياطيات 

من  املال  رأ2  بانخفاض  متبوًعا 

 4.368.222 إلى  درهم   2(.482.222

درهم.

على  ينص  الذي   :23 رقم  قرار 

شركة  إلى  الشركة  تحويل  مايلي: 

 (2(2 يناير   2 من  اعتباًرا   SARL

دون إنشاء كيان قانوني  ديد، وفًقا 

 27.95 القانون  من   7 املادة  ألحكام 

.SA بشأن

على  ينص  الذي   :24 رقم  قرار 

مايلي: تعيين السيد الحلو زهير مديًرا.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 22: الذي ينص على مايلي: 

في  للشركة  النظام األسا�سي  اعتماد 

SARL.:شكله الجديد

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   27 بتاريخ  بتطوان  االبتدائية 

2)2) تحت رقم 2827.

569I

EXPERT FIDUCIAIRE

SG EQUIPEMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير تسمية الشركة

EXPERT FIDUCIAIRE

 DERB JAMILA BLOC C N

 1300 HAY HASSANI ، 20200،

CASABLANCA MAROC

SG EQUIPEMENT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
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وعنوان مقرها اال تماعي 45 زنقه 
2 شقة 3 الطابق ) طريق الخير 

البرنو�سي - 22)25 الدار البيضاء 
املغرب.

تغيير تسمية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

367952
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم   (2(2 ماي   22 في  املؤرخ 
 SG« من  الشركة  تسمية  تغيير 
 OKAY« إلى   »EQUIPEMENT

 »ENERGY
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يونيو 2)2) تحت رقم 32))78.
572I

STE FSMC SARL AU

 SOCIETE PHYTO AMRIJ
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

STE FSMC SARL AU
 AV HASSAN II MIDELT 08 28

 AV HASSAN II MIDELT، 54350،
MIDELT maroc

 SOCIETE PHYTO AMRIJ SARL
AU شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 

 MIDELT الزرقطوني بومية ميدلت
MIDELT 54350 املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(965
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   (2(( يناير   (5 في  املؤرخ 

املصادقة على :
رضوان امريج  (ة)  تفويت السيد 
أصل  من  ا تماعية  حصة   2.222
(ة)  السيد  لفائدة  حصة   2.222
يناير   (5 بتاريخ  الحسين  عفر 

.(2((
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
فبراير   24 االبتدائية بميدلت بتاريخ 

))2) تحت رقم 39/2022.
572I

transparence fiscale

 MAAROUFI ELECTRIC
BOBINAGE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

transparence fiscale
 bis av med slaoui ، 30000، 38

fes maroc
 MAAROUFI ELECTRIC

BOBINAGE شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي شارع عبد 
الكريم الخطابي عمارة بن مو�سى 
الكواش الطابق الثاني - 32222 

فا2 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
72(75

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   (2
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 MAAROUFI ELECTRIC  :

. BOBINAGE
اصالح   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اآلالت الكهربائية.
عنوان املقر اال تماعي : شارع عبد 
مو�سى  بن  عمارة  الخطابي  الكريم 
الكواش الطابق الثاني - 32222 فا2 

املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد معروف عبد النبي : 2.222 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

النبي  عبد  معروف  السيد 
عين  معاريف  اوالد  دوار  عنوانه(ا) 
الشقف موالي يعقوب 32222 فا2 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
النبي  عبد  معروف  السيد 
عين  معاريف  اوالد  دوار  عنوانه(ا) 
الشقف موالي يعقوب 32222 فا2 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   22 بتاريخ  بفا2  التجارية 

))2) تحت رقم 729.

57(I

SOCIETE LUXID GROUP

شركة انجاز لالنشاءات
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOCIETE LUXID GROUP
 Quartier Administratif Nord Av
 Mekka En Face Des Boutiques
 Villa Sidahmed Al Moutawakil
 N 197 Quartier Administratif
 Nord Av Mekka En Face Des
 Boutiques Villa Sidahmed Al
 Moutawakil N 197، 70000،

LAAYOUNE maroc
شركة انجاز لالنشاءات شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي مجموعة 
رقم )) أ تجزئة موالي رشيد املمداد 

الطابق االول - العيون العيون 
72222 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
42322

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(2 د نبر   26
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

شركة   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

انجاز لالنشاءات.

توزيع   •  : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتجارة الكهرباء.• التجارة بشكل عام.

أعمال  ؛•  تصدير  و  •استيراد 

تخطيط  إنشاءات.•  أو  متنوعة 

أعمال  واملباني.•  املباني  وتطوير 

أعمال التبليط  السباكة والكهرباء.• 

وتغطية األرضيات.• وساطة االستيراد 

والتمثيل  والبيع  والشراء  والتصدير 

؛•  الخدمة  تقديم  أنواعها.•  بجميع 

شراء وبيع أقمشة التنجيد..

عنوان املقر اال تماعي : مجموعة 

رقم )) أ تجزئة موالي رشيد املمداد 

العيون  العيون   - االول  الطابق 

72222 العيون املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:  رأسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

 2.222  : عبيابة  هشام  السيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .

 2222  : عبيابة  هشام  السيد 

بقيمة 222 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  عبيابة  هشام  السيد 

زنقة بنغازي حي مبروكة سطات   (3

6222) سطات املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  عبيابة  هشام  السيد 

زنقة بنغازي حي مبروكة سطات   (3

6222) سطات املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   24 االبتدائية بالعيون بتاريخ 

))2) تحت رقم 392.

573I
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ripartners sarl

 REDA FAHMI DE 
LOGEMENT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأسمال الشركة

ripartners sarl
 LOT 17 BOUZOUBAA APPT C
 NIVEAU 01 QU PLATEAU SAFI
 LOT 17 BOUZOUBAA APPT C
 NIVEAU 01 QU PLATEAU SAFI،

46000، safi maroc
 REDA FAHMI DE LOGEMENT 

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 

5 اقامة الشروق ) شارع محمد 
الخامس املدينة الجديدة - 46222 

اسفي املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2922

 بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي
تم   (2(2 فبراير   22 في  املؤرخ 
بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
درهم«   (9.222.222« قدره 
إلى  درهم«   2.222.222« من  أي 
 : طريق  عن  درهم«   32.222.222«

تقديم حصص نقدية أو عينية
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مار2   28 بتاريخ  بآسفي  االبتدائية 

2)2) تحت رقم 476.
574I

SAVOIR EXPERT

STE ANIMALERIE MED
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SAVOIR EXPERT
 N ° 05 RUE IBN BATTOUTA
 VILLE NOUVELLE ، 31000،

SEFROU MAROC
STE ANIMALERIE MED شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 3) 

شارع األمير عبد القادر مساي صفرو 
رقم 3) شارع األمير عبد القادر 

مساي صفرو 32222 صفرو املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3452

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(2 أكتوبر   22

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ANIMALERIE MED

: بيع علف  غرض الشركة بإيجاز 

الحيوانات؛

بيع الحيوانات األليفة

الحيوانات  مستلزمات  بيع 

األليفة. .
 (3 رقم   : عنوان املقر اال تماعي 

شارع األمير عبد القادر مساي صفرو 
رقم 3) شارع األمير عبد القادر مساي 

صفرو 32222 صفرو املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

334 حصة   : السيد محمد زريزو 

بقيمة 222 درهم للحصة .

333 حصة   : السيد ياسين زريزو 

بقيمة 222 درهم للحصة .

333 حصة   : السيد زكرياء زريزو 

بقيمة 222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد زريزو عنوانه(ا) رقم 

صفرو   32222 ابن سينا مساي   (3

املغرب.

عنوانه(ا)  زريزو  ياسين  السيد 
 32222 ملقاسم  سينا  ابن   (3 رقم 

صفرو املغرب.
السيد زكرياء زريزو عنوانه(ا) رقم 

32222 صفرو  ابن سينا ملقاسم   (3

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد زريزو عنوانه(ا) رقم 

صفرو   32222 ابن سينا مساي   (3

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أكتوبر   2( االبتدائية بصفرو بتاريخ 

2)2) تحت رقم 8)6.

575I

BADR BOUJAMAOUI

 ADEVENCE PROTECT شركة

ش.م.م
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر اال تماعي للشركة

BADR BOUJAMAOUI

 RESIDENCE LA FONTAINE RUE

 AHMED CHAOUKI BUR ETG6

 V.N RESIDENCE LA FONTAINE

 RUE AHMED CHAOUKI BUR

ETG6 V.N، 30000، FES MAROC

 ADEVENCE PROTECT شركة

ش.م.م شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 9) 

زنقة عمر ابن العاص طابق الثالث 

رقم 6) - 92222 طنجة املغرب.

تحويل املقر اال تماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.72367

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 27 غشت 2)2) تم تحويل 

من  للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 
»رقم 9) زنقة عمر ابن العاص طابق 

طنجة   92222  -  (6 رقم  الثالث 
بلوك   3 زنقة   23 »رقم  إلى  املغرب« 

فا2   32222  - ب املر ة واد فا2 

املغرب«

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نونبر   (4 بتاريخ  بفا2  التجارية 

2)2) تحت رقم 86)5.

576I

(AIN GROUPE COMPTA

 STE A.BOUCHRAK
BUILDING

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

(AIN GROUPE COMPTA
 BD MED V 3 EME ETAGE APP
 11 282 BENI MELLAL، 23000،

BENI MELLAL MAROC
 STE A.BOUCHRAK BUILDING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي تجزئة 
الشطبي 3 رقم 45 الطابق 2 بني 
مالل - 3222) بني مالل املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2(247

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(2 شتنبر   (3
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.A.BOUCHRAK BUILDING
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
 ENTRE.DE+املختلفة االشغال 
PLANTATION +IMPORT-

.EXPORT
تجزئة   : اال تماعي  املقر  عنوان 
الشطبي 3 رقم 45 الطابق 2 بني مالل 

- 3222) بني مالل املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسمال الشركة: 2.222.222 

درهم، مقسم كالتالي:
 : امين  محمد  بوشراك  السيد 
درهم   222 بقيمة  حصة   22.222

للحصة .
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والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

امين  محمد  بوشراك  السيد 
 45 رقم   3 تجزئة الشطبي  عنوانه(ا) 
الطابق 2 بني مالل 3222) بني مالل 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
امين  محمد  بوشراك  السيد 
 45 رقم   3 تجزئة الشطبي  عنوانه(ا) 
الطابق 2 بني مالل 3222) بني مالل 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
26 نونبر  االبتدائية ببني مالل بتاريخ 

2)2) تحت رقم 2283.
577I

ائتمانية الشريفي مبارك

STE AHL LWALI اهل الوالى
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائتمانية الشريفي مبارك
حي الر افاهلل بلوك 2 الزنقة 25 
رقم 23 كلميم ، 82222، كلميم 

املعرب
اهل الوالى STE AHL LWALI شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 23 حي 
الزاوية التجانية اسا - 82222 اسا 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3842
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(2 نونبر   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
اهل   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.STE AHL LWALI الوالى
االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

املختلفة او البناء 
 بيع لوازم املكات8 بالتقسيط.

 23 رقم   : عنوان املقر اال تماعي 
 82222  - اسا  التجانية  الزاوية  حي 

اسا املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسمال الشركة: 8.222.222 

درهم، مقسم كالتالي:
 42.222  : بوكرارى  عالى  السيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
 42.222  : افراوى  اليا2  السيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عالى بوكرارى عنوانه(ا) حي 
الزاوية التجانية 82222 اسا املغرب.

عنوانه(ا)  افراوى  اليا2  السيد 
الحى االداري اسا 82222 اسا املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عالى بوكرارى عنوانه(ا) حى 
الزاوية التجانية 82222 اسا املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
د نبر   27 بتاريخ  بكلميم  االبتدائية 

2)2) تحت رقم 453.
578I

BT CONSEIL

 Travaux de Construction et
Gros Œuvres au Maroc

إعالن متعدد القرارات

BT CONSEIL
 Espace maarif Rue abouishak al
 marouni angle bd roudanie etg
4 N° 12، 20000، CASA MAROC

 Travaux de Construction et Gros
Œuvres au Maroc »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوان مقرها اال تماعي: 

 lotissement Asilah Aljadida N°
.Asilah - - Asilah Maroc - 2-55

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: -.

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
اتخاذ  2)2)تم  نونبر   22 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
يصبح  الذي  الشركة  اسم  تغيير 

 TRAC Express
قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 
توسيع نشاط الشركة : أعمال الطرق 
الشرب  مياه  الحضرية,  والطرق 
املدنية  والهندسة  الصحي  والصرف 

واملباني , كهرباء, طالء
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
للشركة  اال تماعي  املقر  تحويل 
 Avenue Prince Moulay من 
 Abdellah, Résidence Taoufik, N
Etage 3, Apt N 11, Tanger ,24 إلى 
 lotissement Asilah Aljadida N°

55-1 - Asilah
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم ): الذي ينص على مايلي: 

اسم الشركة
بند رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

نشاط الشركة 
بند رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

املقر اال تماعي
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
د نبر   22 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2)2) تحت رقم 5)225.
579I

FIDUCIAIRE LA VIE ECONOMIQUE

AGRO ALKARAM اكرو الكرم
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE LA VIE
ECONOMIQUE

 APT N°2 BD PRINCE MY
 ABDELLAH LOT DRISSIA
 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
 AGRO ALKARAM اكرو الكرم

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي ريحانة 
ف 2 عمارة ا املتجر 26 الشريفية 

املحاميد مراكش - 42222 مراكش 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

2((637

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   23

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

اكرو   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AGRO ALKARAM الكرم

: بيع املواد  غرض الشركة بإيجاز 

الغدائية بالتقسيط.

ريحانة   : اال تماعي  املقر  عنوان 

الشريفية   26 املتجر  ا  عمارة   2 ف 

مراكش   42222  - املحاميد مراكش 

املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

الحجيمي  الرحيم  عبد  السيد 

درهم   222 بقيمة  حصة   2.222  :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الحجيمي  الرحيم  عبد  السيد 

 37542 كينمر  شارع   4 عنوانه(ا) 

سانت سيغ 42222 لواغ فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

الحجيمي  الرحيم  عبد  السيد 

 37542 كينمر  شارع   4 عنوانه(ا) 

سانت سيغ 42222 لواغ فرنسا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   29 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

))2) تحت رقم 738)23.

582I
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CAF MAROC

ELHOUITI SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAF MAROC
 RUE OUED ZIZ N°20 CASTILLA
 2° ETG N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
ELHOUITI SERVICES شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي زنقة واد 
زيز الرقم 2) اقامة كاسطيا الطابق 
الثاني رقم 22 طنجة 92222 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2(4439

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   28
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ELHOUITI SERVICES
غرض الشركة بإيجاز : شراء وبيع 
واملنتجات  التجميل  مستحضرات 

الصحية.
زنقة واد   : عنوان املقر اال تماعي 
اقامة كاسطيا الطابق   (2 زيز الرقم 
92222 طنجة  22 طنجة  الثاني رقم 

املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 2.222  : الحويطي  أحمد  السيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد أحمد الحويطي عنوانه(ا) 
حي التضامن قطاع الفضيلة الخربة 

92222 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد أحمد الحويطي عنوانه(ا) 
حي التضامن قطاع الفضيلة الخربة 

92222 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   22 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

))2) تحت رقم 52857).
582I

Auditing consulting house

ISOLAB INDUSTRY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Auditing consulting house
 Immeuble A, angle bd Rahal
 Meskini et av lalla Yacout ,
 6ème étage N°32 place la

 victoire, Casablanca، 20520،
Casablanca Maroc

ISOLAB INDUSTRY شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي تجزئة 
 CFCIM رقم 32 املجمع الصناعي
بوسكورة - 7282) الدارالبيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

532583
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   23
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ISOLAB INDUSTRY
و  البيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
منتو ات  و  املواد  تسويق  و  الشراء 
في قطاع صناعة األغدية  املختبرات 

وقطاع الصيدلة.

تجزئة   : اال تماعي  املقر  عنوان 
 CFCIM الصناعي  املجمع   32 رقم 
الدارالبيضاء   (7282  - بوسكورة 

املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد كنوني عاصمي نبيل : 422 
حصة بقيمة 42.222 درهم للحصة .
حصة   342  : السيدة نجية يتيم 

بقيمة 34.222 درهم للحصة .
 (52  : إليا2  أمجاهد  السيد 
حصة بقيمة 5.222) درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
نبيل  عاصمي  كنوني  السيد 
بوسكورة  شرف  اقامة  عنوانه(ا) 
 (7282 بوسكورة   ( رقم   7 عمارة 

الدارالبيضاء املغرب.
عنوانه(ا)  يتيم  نجية  السيدة 
بئر  شارع  اليوسوفية  اقامة   266
 (7222 البيضاء  املعاريف  انزران 

الدارالبيضاء املغرب.
إليا2 عنوانه(ا)  السيد أمجاهد 
 7 28 شقة  ) عمارة  اقامة رقية رقم 

8822) املحمدية املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
إليا2 عنوانه(ا)  السيد أمجاهد 
 7 28 شقة  ) عمارة  اقامة رقية رقم 

8822) املحمدية املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم 4362.
58(I

Auditing consulting house

ISOLAB DIAGNOSTIC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Auditing consulting house
 Immeuble A, angle bd Rahal
 Meskini et av lalla Yacout ,
 6ème étage N°32 place la

 victoire, Casablanca، 20520،

Casablanca Maroc
ISOLAB DIAGNOSTIC شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي تجزئة 
 CFCIM رقم 32 املجمع الصناعي
بوسكورة - 7282) الدارالبيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

532582
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   23
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ISOLAB DIAGNOSTIC
و  البيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
منتو ات  و  املواد  تسويق  و  الشراء 
البيولو يا،  قطاع  في  املختبرات 

التشريح و املصحات.
تجزئة   : اال تماعي  املقر  عنوان 
 CFCIM الصناعي  املجمع   32 رقم 
الدارالبيضاء   (7282  - بوسكورة 

املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد كنوني عاصمي نبيل : 552 
حصة بقيمة 55.222 درهم للحصة .
حصة   452  : السيدة نجية يتيم 

بقيمة 45.222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
نبيل  عاصمي  كنوني  السيد 
بوسكورة  شرف  اقامة  عنوانه(ا) 
 (7282 بوسكورة   ( رقم   7 عمارة 

الدارالبيضاء املغرب.
عنوانه(ا)  يتيم  نجية  السيدة 
بئر  شارع  اليوسوفية  اقامة   266
 (7222 البيضاء  املعاريف  انزران 

الدارالبيضاء املغرب.
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والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

نبيل  عاصمي  كنوني  السيد 

بوسكورة  شرف  اقامة  عنوانه(ا) 
 (7282 بوسكور   ( رقم   7 عمارة 

الدارالبيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم 4362.

583I

CAF MAROC

ROPANOR
إعالن متعدد القرارات

CAF MAROC

 RUE OUED ZIZ N°20 CASTILLA

 2° ETG N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

ROPANOR »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوان مقرها اال تماعي: املنطقة 

الصناعية ا زناية تجزئة 28 - 

92222 طنجة املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.79857

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

اتخاذ  ))2)تم  يناير   23 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 

على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 

تحويل املقر اال تماعي الحالي  مايلي: 

الصناعية  املنطقة   « من  للشركة 

ا زناية قطعة رقم 28« الى » املنطقة 

الصناعية ا زناية قطعة رقم 228«

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

تعديل القانون األسا�سي.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

الذي  املعنية:  البنود  رقم  بند 

ينص على مايلي: التعديالت أعاله.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   24 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

))2) تحت رقم 2439.

584I

فيديبناك

SKILL TALENT IT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

فيديبناك
مركز التوأم البرج الغربي زاوية بد2 
الزرقطوني واملسيرة طابق 26 و 27 ، 

2622)، الدار البيضاء أملغرب
SKILL TALENT IT شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 96 شارع 
انفا طابق7 املكت8 72 اقامة الربيع 
انفا - 22622 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
532739

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   23
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 SKILL  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.TALENT IT
غرض الشركة بإيجاز : والتوظيف 
امللفات  أو  املعلومات  لتكنولو يا 

الشخصية واإلدارة األخرى.
• تقديم خدمة التنقي8 التجاري.

• تقديم خدمات إدارية ومحاسبية 
وإدارة املوارد البشرية.

وأ هزة  برامج  وبيع  تطوير   •
الكمبيوتر.

واملساعدة  املشورة  تقديم   •
الفنية والتدري8 في  ميع املجاالت.

• استيراد وتصدير 
،  ميع املعامالت  وبشكل عام   •
أو  املالية  أو  التجارية  أو  الصناعية 
املدنية أو املنقولة أو غير املنقولة التي 
قد تكون مرتبطة بشكل مباشر أو غير 
مباشر بغرض الشركة أو أي غرض 

مشابه.

96 شارع  عنوان املقر اال تماعي : 
اقامة الربيع   72 املكت8  انفا طابق7 

انفا - 22622 الدار البيضاء املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 22.222 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد نوردين اوكاك : 222 حصة 

بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  اوكاك  نوردين  السيد 
 93382 روكلي  اليزي  شارع   298

بييرفيت 93382 سيغ سان فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  اوكاك  نوردين  السيد 
 93382 روكلي  اليزي  شارع   298

بييرفيت 93382 سيغ سان فرنسا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 2( بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم 8)8222.
585I

KAMAR BENOUNA

DOMAINE ABIAD ش م م
إعالن متعدد القرارات

KAMAR BENOUNA
 RUE CHARAM ACHAYKH ، 34

20160، Casablanca MAROC
DOMAINE ABIAD ش م م »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها اال تماعي: دوار 
ابيض النخيل - 42262 مراكش 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.68333

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
اتخاذ  2)2)تم  نونبر   (( في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
امتداد  العام  الجمع  قرر  مايلي: 
الثالية  االنشطة  باضافة  املوضوع 
»تنضيم االحدات - مطعم للماكوالت 

االنتقائية 

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 
النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
املوضوع 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   (7 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

))2) تحت رقم )7))23.
586I

SYNERGIE EXPERTS

BI ENGINEERING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SYNERGIE EXPERTS
49، زنقة  ون  وريس، حي غوتييه 

، 2262)، الدار البيضاء املغرب
BI ENGINEERING شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 49 زنقة 
 ون  وريس حي غوتيي الطابق 6 
شقة )2 - 2262) الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
532699

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   29
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 BI  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ENGINEERING
تهدف   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشركة :
- استيراد وتصدير معدات الدقة

- استشارات في التكنولو يا
- بحوث الصناعة، وعلم املعدات 
التصنيع  (التشكيل،  والعمليات 

اإلضافي، العمليات املبتكرة)
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لتحسين  املترولو يا  تطبيق   -

عمليات التصنيع

املسح ثالثي  املسح التصويري،   -

قيا2  التقنيات،  متعدد  األبعاد 

والتشوهات  اإلزاحة  اإلحداثيات، 

متعددة التقنيات

التطبيقات  على  التدري8   -

املتقدمة

 - املواصفات  وصياغة  املعايرة   -

طلبات العروض

- اقتناء وسائل  ديدة بعد تحليل 

دقيق ومحايد 

- حل املشاكل الصناعية، نزاعات 

الزبناء مع املوردين.

زنقة   49  : عنوان املقر اال تماعي 

 6 الطابق   ون  وريس حي غوتيي 

البيضاء  الدار   (2262  -  2( شقة 

املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 22.222 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد لخليفي مهدي : 222 حصة 

بقيمة 222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  مهدي  لخليفي  السيد 

عمارة  كازافيو  اقامة  النسيم  حي 

الدار البيضاء   (2292  99 شقة   22

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  مهدي  لخليفي  السيد 

عمارة  كازافيو  اقامة  النسيم  حي 

الدار البيضاء   (2292  99 شقة   22

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم 7)2)82.

587I

CLICKING CONSEIL MAROC

 MIEL DES HAUTES
MONTAGNES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CLICKING CONSEIL MAROC
شارع موالي عبد هللا تجزئة البستان 
زنقة الفردو2 رقم 82 ، 42292، 

مراكش املغرب
 MIEL DES HAUTES

MONTAGNES شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي محل رقم 

2 املسيرة ) أ رقم 693 مراكش - 
42222 مراكش. املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2((5(9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   25
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 MIEL  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.DES HAUTES MONTAGNES
تربية   : بإيجاز  الشركة  غرض 

النحل
تجارة العسل.

محل   : اال تماعي  املقر  عنوان 
رقم 2 املسيرة ) أ رقم 693 مراكش - 

42222 مراكش. املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
الحامدي  محمد  سيدي  السيد 
درهم   222 بقيمة  حصة   2.222  :

للحصة .

 : السيد سيدي محمد الحامدي 
2222 بقيمة 222 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

الحامدي  محمد  سيدي  السيد 
 693 رقم  أ   ( املسيرة  عنوانه(ا) 

مراكش 42222 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الحامدي  محمد  سيدي  السيد 
 693 رقم  أ   ( املسيرة  عنوانه(ا) 

مراكش 42222 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   27 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

))2) تحت رقم 632)23.

588I

SOUSS-FISC SARL

 SOCIETE SAFA
MANUTENTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

SOUSS-FISC SARL
 N°1 APP. N°1 AV.

 MARRAKECHE TAGHZOUTE
 INEZGANE PREFECTURE

 D›INEZGANE AIT MELLOUL،
86350، INEZGANE MAROC

 SOCIETE SAFA MANUTENTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 746 

تجزئة الفتح ايت ملول عمالة انزكان 
ايت ملول - 86252 ايت ملول 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(5389

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   28
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
.SOCIETE SAFA MANUTENTION
غرض الشركة بإيجاز : -شراء وبيع 
قطع غيار السيارات ومعدات املناولة

آالت  وخدمة  وصيانة  -تأ ير 
الدوران واملناولة

االشغال  و  البناء  في  -مقاول 
املختلفة

العمليات  عامة  ميع  -وبصفة 
املتعلقة بشكل مباشر أو غير مباشر 

بأغراض ا لشركة .
رقم   : اال تماعي  املقر  عنوان 
تجزئة الفتح ايت ملول عمالة   746
انزكان ايت ملول - 86252 ايت ملول 

املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 2.222  : اماح  فظمة  السيدة 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  اماح  فظمة  السيدة 
بلوك 2 تجزئة اركانة ايت   34 رقم 

ملول 86252 ايت ملول املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  اماح  فظمة  السيدة 
بلوك 2 تجزئة اركانة ايت   34 رقم 

ملول 86252 ايت ملول املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   29 بتاريخ  بانزكان  االبتدائية 

))2) تحت رقم 56).
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CAMCG Consulting

 SELOGER
CONSTRUCTIONS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة
CAMCG Consulting

 lotissement Amine,BD Abou
 Baker KADIRI SIDI MAAROUF ،

20000، casablanca maroc



عدد 5725 - 8) ر 8 2443 )) مار2 ))2))الجريدة الرسمية   3850

 SELOGER CONSTRUCTIONS
SARL شركة ذات املسؤولية 
املحدودة(في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي 48، 
زنقة كورلي، الوازيس . - 2422) 

الدارالبيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.242(67

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
2)2) تقرر حل  32 غشت  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
 SELOGER CONSTRUCTIONS
 2(2.222 رأسمالها  مبلغ   SARL
 ،48 درهم وعنوان مقرها اإل تماعي 
 (2422  -  . الوازيس  كورلي،  زنقة 
حل   : املغرب نتيجة ل  الدارالبيضاء 

مسبق للشركة.
 ،48 ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 (2422  -  . الوازيس  كورلي،  زنقة 

الدارالبيضاء املغرب. 
و عين:

عبد الحميد بوزيان و  السيد(ة) 
تجزئة املنظر الجميل،رقم  عنوانه(ا) 
 (25(2 معروف.  242،سيدي 
(ة)  كمصفي  املغرب  الدارالبيضاء 

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
-تم   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 
التجارية  باملحكمة  القانوني  اإليداع 
فبراير   23 بتاريخ  البيضاء  بالدار 

))2) تحت رقم 99)822.

592I

Y.A.N.Z CONSULTING

 TRANS ATTARIK AL
AKHDAR

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

Y.A.N.Z CONSULTING
 AV OUED NAKHLA ، 93000،

TETOUAN MAROC

 TRANS ATTARIK AL AKHDAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 

الجوالن زنقة 8 اقامة اية ط 2 شقة 
) تطوان - 93222 تطوان املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
329(9

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   (4
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 TRANS : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.ATTARIK AL AKHDAR
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغير 
بيع مواد البناء بالجملة 

شراء و بيع املواد املستخر ة من 
املقالع الحجرية 

كراء الشاحنات .
شارع   : اال تماعي  املقر  عنوان 
الجوالن زنقة 8 اقامة اية ط 2 شقة 

) تطوان - 93222 تطوان املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:  رأسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:
 : السالم  عبد  الفقيهي  السيد 
درهم   222 بقيمة  حصة   2.222

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السالم  عبد  الفقيهي  السيد 
 8 زنقة  الجوالن  شارع  عنوانه(ا) 
اقامة اية ط 2 شقة ) تطوان 93222 

تطوان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السالم  عبد  الفقيهي  السيد 
 8 زنقة  الجوالن  شارع  عنوانه(ا) 
اقامة اية ط 2 شقة ) تطوان 93222 

تطوان املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   27 االبتدائية بتطوان بتاريخ 

))2) تحت رقم 554.
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CAMCG Consulting

FADICOM SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

CAMCG Consulting
 lotissement Amine,BD Abou

 Baker KADIRI SIDI MAAROUF ،
20000، casablanca maroc

FADICOM SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي : 
حي املستشفيات, 44, زنقة 
املستشفيات. - 52)2) 

الدارالبيضاء املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.94879

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   (2(2 ماي   (8 في  املؤرخ 
ذات  شركة   FADICOM SARL
رأسمالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها  وعنوان  درهم   2.522.222
اإل تماعي حي املستشفيات, 44, زنقة 
املستشفيات. - 52)2) الدارالبيضاء 

املغرب نتيجة لقفل التصفية.
و عين:

و  املجيد  بران  عبد  السيد(ة) 
عنوانه(ا) تجزئة الحمد, زنقة )6, رقم 
38, عين الشق 2472) الدارالبيضاء 

املغرب كمصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
حي  وفي   (2(2 ماي   (8 بتاريخ 
املستشفيات, 44, زنقة املستشفيات. 

- 52)2) الدارالبيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم 95)822.
59(I

FLASH ECONOMIE

ELSAN MAROC SAS
شركة املساهمة

تعيين مسير  ديد للشركة

ELSAN MAROC SAS
مقرها اال تمـاعي : عمارة برمفيس 

)Promoffice) رقم )
الطابق الثالث ، تجزئة منظرنا 

تجزئة رقم 2
سيدي معروف الدارالبيضاء 

املغرب.
إعـــالن متعـدد القرارات

رقـم التقييـد في السجـل التجـاري
97)366 الدارالبيضاء

بمقت�سى قرارات الرئيـس املؤرخة 
ب 25 نونبر 2)2) تم تقرير ما يلـي :

السجـل   ،  ELSAN SAS شـركة 
باريس   82(798934 رقـم  التجـاري 
شركة  رئيسة  بصفتها   ، فرنسـا 
رقم السجل   ELSAN MAROC SAS

التجاري 97)366 الدار البيضاء.
 Thierry  : السيد  تعييـن  تـم   -
 ، الفرنسية  الجنسية  ذو   CHICHE
 24CC46775 حامل لجواز سفر رقـم

كممثلها القانـوني.
 : السيد  استقـالة  قبـول  تـم   -
كمدير  منصبه  من   Emile DINET
نونبـر   25 مـن  ابتـداء  للشـركة  عـام 

. (2(2
 : السيد  استقـالة  قبـول  تـم   -
منصبه  من   Bruno BERTRAND
 27 مـن  ابتـداء  للشـركة  عام  كمدير 

د نبـر 2)2)
باملحكمة  القانـوني  اإليداع  تم 
 (7 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجـارية 

يناير ))2) تحت رقـم 822322 .
593I

E M COMPTA 

MONTHERME SARLAU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

E M COMPTA
 387MOHAMED V ETG 4

 N12 CASABLANCA ، 20300،
CASABLANCA MAROC
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MONTHERME SARLAU شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي ))4-3)3 
BD IBN TACHAFIN - 20300 الدار 

البيضاء املغرب.
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
((2295

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (222 ماي   (8
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MONTHERME SARLAU
تكييف   : بإيجاز  الشركة  غرض 
استيراد  والتهوية  البارد  الهواء 

وتصدير
 FROID CLIMATISATION ET

 VENTILATION
.IMPORT ET EXPORT

عنوان املقر اال تماعي : 4)3-))3 
BD IBN TACHAFIN - (2322 الدار 

البيضاء املغرب..
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 22.222 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
حصة   222  : السيد نبيل الناجي 

بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  الناجي  نبيل  السيد 
سدي   432 رقم  الحداوي  تجزئة 
2322) الدار  معروف الدار البيضاء 

البيضاء املغرب..
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  الناجي  نبيل  السيد 
سدي   432 رقم  الحداوي  تجزئة 

2322) الدار  معروف الدار البيضاء 
البيضاء املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 
 CRI رقم  تحت   (222 يونيو   ((

.CASABLANCA

594I

marrakech finance

UNIVERS SOCKS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

marrakech finance
 Av Allal el fassi imm atlassi
 A1 n 15 marrakech، 40000،

Marrakech maroc
UNIVERS SOCKS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي دوار والد 

يحى تمصلوحت طريق تحناوت 
الحوز - 42222 مرتكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2((635

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   (2
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.UNIVERS SOCKS
صناعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املالبس.
: دوار والد  عنوان املقر اال تماعي 
يحى تمصلوحت طريق تحناوت الحوز 

- 42222 مرتكش املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 22.222 الشركة:  رأسمال  مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

 222  : اححان  مصطفى  السيد 
حصة بقيمة 222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد مصطفى اححان عنوانه(ا) 
تحناوت  تمصلوحت  يحى  والد  دوار 

الحوز 42222 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد مصطفى اححان عنوانه(ا) 
تحناوت  تمصلوحت  يحى  والد  دوار 

الحوز 42222 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   29 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

))2) تحت رقم )73)23.
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E M COMPTA 

MONTHERME SARLAU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر اال تماعي للشركة

E M COMPTA
 387MOHAMED V ETG 4

 N12 CASABLANCA ، 20300،
CASABLANCA MAROC

MONTHERME SARLAU شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
 BD IBN وعنوان مقرها اإل تماعي
 (2322 - 3(4-TACHAFIN 322

الدار البيضاء املغرب.
تحويل املقر اال تماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.((2295

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 9) فبراير 226) تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 
 BD IBN TACHAFIN 3((-3(4 -«
إلى  املغرب«  البيضاء  الدار   (2322
شارع   ONCF  8 بلوك   2 زنقة   (7«
الدار   (2322  - اسماعيل  موالي 

البيضاء املغرب«

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (9 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يونيو 226) تحت رقم 2627926.
596I

E M COMPTA 

MONTHERME SARLAU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

E M COMPTA
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 N12 CASABLANCA ، 20300،
CASABLANCA MAROC

MONTHERME SARLAU شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 7) زنقة 

2 بلوك ONCF 8 شارع موالي 
اسماعيل - 2322) الدار البيضاء 

املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.((2295

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم   (226 شتنبر   27 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
 22.222« أي من  درهم«   292.222«
عن  درهم«   (22.222« إلى  درهم« 
إدماج احتياطي أو أرباح أو   : طريق 

عالوات إصدار في رأ2 املال
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أكتوبر 226) تحت رقم 2624798.
597I

G.B.C GESTION ET CONSEIL

 Quality in agricultural
production QAP

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

G.B.C GESTION ET CONSEIL
 IMMEUBLE 16 RUE YOUSSEF

 IBN TACHAFINE ETAGE 4,
 Appartement 21 ، 60000،

OUJDA MAROC
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 Quality in agricultural

production QAP شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي )4 شارع 

محمد الدرفوفي الشقة رقم 7، 

الطابق األول - 62222 و دة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

38733

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   (2

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 Quality : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.in agricultural production QAP

غرض الشركة بإيجاز : االستغالل 

الزراعي مع هيمنة زراعة العن8 .

)4 شارع  عنوان املقر اال تماعي : 

 ،7 رقم  الشقة  الدرفوفي  محمد 

الطابق األول - 62222 و دة املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 22.222 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الصديقي  السالم  عبد  السيد 

عنوانه(ا) دوار أوالد ناصر اهل أنجاد 

62222 و دة املغرب.

السيد الحسين بنحمو عنوانه(ا) 

 (2 رقم  املبادرة  شارع  العرفان  حي 

62222 و دة املغرب.

عنوانه(ا)  بنحمو  حسن  السيد 

 27 رقم  املبادرة  شارع  العرفان  حي 

62222 و دة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

الصديقي  السالم  عبد  السيد 

عنوانه(ا) دوار أوالد ناصر اهل أنجاد 

62222 و دة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   27 بتاريخ  بو دة  التجارية 

))2) تحت رقم 443.

598I

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

PLEIN-AIR-CONCEPT SARL
إعالن متعدد القرارات

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL
 ANGLE BD TELDI ET RUE DE
 MARAKECHE QI AGADIR ،

80000، AGADIR MAROC
 PLEIN-AIR-CONCEPT SARL
»شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد«
وعنوان مقرها اال تماعي: شقة 
رقم 227 الطابق االول مشروع 

املختار السو�سي الشطر الثاني شارع 
الحمراء أكادير رقم 46 إقامة األمل 
شارع الحسن الثاني اكادير 82222 

اكادير املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.29497

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
اتخاذ  ))2)تم  يناير   (5 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
الذي ينص على   :2 قرار رقم قرار 

مايلي: الرفع من رأسمال الشركة 
ينص  الذي   :( قرار  رقم  قرار 
االسا�سي  القانون  تنقيح  مايلي:  على 

للشركة 
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
الذي ينص   :2 بند رقم بند رقم 
رأسمال  من  الرفع  مايلي:  على 
الى  درهم   52  222.22 من  الشركة 

522.222.22 ) درهم
الذي ينص   :( بند رقم بند رقم 
االسا�سي  القانون  تنقيح  مايلي:  على 

للشركة 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   29 بتاريخ  باكادير  التجارية 

))2) تحت رقم 228485.

599I

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

OPTIQUE MARWA SARL
إعالن متعدد القرارات

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL
 ANGLE BD TELDI ET RUE DE
 MARAKECHE QI AGADIR ،

80000، AGADIR MAROC
OPTIQUE MARWA SARL »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 
الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها اال تماعي: : الطابق 
االر�سي رقم 52 شارع عمر بن  لون 
حي الرياض السالم اكادير رقم 46 
إقامة األمل شارع الحسن الثاني 

اكادير 82222 اكادير املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.(32(2

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
اتخاذ  ))2)تم  يناير   (4 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
الذي ينص على   :2 قرار رقم قرار 
لشركة  وحيدة  مسيرة  تعيين  مايلي: 

ملدة غير محدودة.
الذي ينص على   :( قرار رقم قرار 

مايلي: تغيير االمضاء البنكي
الذي ينص على   :3 قرار رقم قرار 
مايلي: تغيير الهدف التجاري للشركة 

ينص  الذي   :4 قرار  رقم  قرار 
االسا�سي  القانون  تنقيح  مايلي:  على 

للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
الذي ينص   :2 بند رقم بند رقم 
أستوك  السيدة  تعيين  مايلي:  على 
كوثر كمسيرة وحيدة لشركة ملدة غير 

محدودة.
الذي ينص   :( بند رقم بند رقم 

على مايلي: تغيير االمضاء البنكي
الذي ينص   :3 بند رقم بند رقم 
التجاري  الهدف  تغيير  مايلي:  على 

للشركة الى : نضاراتي
الذي ينص   :4 بند رقم بند رقم 
االسا�سي  القانون  تنقيح  مايلي:  على 

للشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   29 بتاريخ  باكادير  التجارية 

))2) تحت رقم 228486.

622I

aice compta

ALL GROUND
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

aice compta
 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،

casablanca maroc
ALL GROUND شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي زنقة 

كلميمة إقامة لو لوفغ رقم اإلقامة 
653 الطابق 4 الشقة 22 - 2222) 

البيضاء املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

53(277
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(( فبراير   2(
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 ALL  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. GROUND
مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اإلتصال.
زنقة   : اال تماعي  املقر  عنوان 
لوفغ رقم اإلقامة  لو  إقامة  كلميمة 
 (2222  -  22 الشقة   4 الطابق   653

البيضاء املغرب .
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 334  : رسماوي  محمد  السيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
 333  : العيادي  عتيقة  السيدة 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
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السيدة مريم زيتونة : 333 حصة 
بقيمة 222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محمد رسماوي عنوانه(ا) 
إقامة  وهرة النواصر عمارة ) شقة 
2) النواصر )728) النواصر املغرب.
السيدة عتيقة العيادي عنوانه(ا) 
النسيم ) حي املاز إقامة عمبر 2م.2 
 (2292 3 32 ط  23 عمارة ف شقة 

البيضاء املغرب .
عنوانه(ا)  زيتونة  مريم  السيدة 
5 شقة  66) شارع الزرقطوني طابق 

6 8822) البيضاء املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد رسماوي عنوانه(ا) 
إقامة  وهرة النواصر عمارة ) شقة 
2) النواصر )728) النواصر املغرب
السيدة عتيقة العيادي عنوانه(ا) 
النسيم ) حي املاز إقامة عمبر 2م.2 
 (2292 3 32 ط  23 عمارة ف شقة 

البيضاء املغرب
عنوانه(ا)  زيتونة  مريم  السيدة 
5 شقة  66) شارع الزرقطوني طابق 

6 8822) البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم 93))82.

622I

لوكسر للحسابات

HT-CALL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

لوكسر للحسابات
42 شارع بركان الطابق الثاني رقم 4 

، 62222، و دة املغرب
HT-CALL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي : تجزئة 
القد2 رقم 49 طريق سيدي يحي 
الطابق الرابع شقة 8 - 62222 

و دة املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.32257

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل   (2(2 نونبر   22 املؤرخ في 
املسؤولية  ذات  شركة   HT-CALL
 222.222 رأسمالها  مبلغ  املحدودة 
اإل تماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
49 طريق سيدي  تجزئة القد2 رقم 
 62222  -  8 يحي الطابق الرابع شقة 
و دة املغرب نتيجة لعدم الوصول 

للمبتغى.
و عين:

بوحفص  يوسف  السيد(ة) 
 LA GUARENNE عنوانه(ا)  و 
 GOLOMBES 9((52 GOLOMBES

فرنسا كمصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
تجزئة  وفي   (2(2 نونبر   22 بتاريخ 
يحي  سيدي  طريق   49 رقم  القد2 
الطابق الرابع شقة 8 - 62222 و دة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   27 بتاريخ  بو دة  التجارية 

))2) تحت رقم 432.
62(I

لوكسر للحسابات

COIN D›OR CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

لوكسر للحسابات
42 شارع بركان الطابق الثاني رقم 4 

، 62222، و دة املغرب
COIN D›OR CAR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي : 228 
شارع امبارك لهبيل 22 تجزئة 

 عادة الطابق الثالت - 62222 
و دة املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.36(37

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر   (2(2 د نبر   26 في  املؤرخ 
شركة ذات   COIN D’OR CAR حل 
رأسمالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها  وعنوان  درهم   222.222
شارع امبارك لهبيل   228 اإل تماعي 
 - الثالت  الطابق  تجزئة  عادة   22
لعدم  نتيجة  املغرب  و دة   62222

الوصول الى املبتغى.
و عين:

و  �سي  ايت  حسين  السيد(ة) 
ب  زنقة  لخضر  �سي  حي  عنوانه(ا) 
املغرب  و دة   62222  24 رقم   22

كمصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
 228 وفي   (2(2 د نبر   26 بتاريخ 
شارع امبارك لهبيل 22 تجزئة  عادة 
و دة   62222  - الثالت  الطابق 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   (2 بتاريخ  بو دة  التجارية 

))2) تحت رقم 36).
623I

لوكسر للحسابات

STE NASSI CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

لوكسر للحسابات
42 شارع بركان الطابق الثاني رقم 4 

، 62222، و دة املغرب
STE NASSI CAR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 69 شارع 

محمد الخامس عمارة الدوحي 
الطابق السفلي رقم 3 - 62222 

و دة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(3493

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   (2(2 شتنبر   (8 في  املؤرخ 

املصادقة على :
اكرام الضيف  (ة)  تفويت السيد 
 52 أصل  من  ا تماعية  حصة   52
خديجة  (ة)  السيد  لفائدة  حصة 

الزناسني بتاريخ 8) شتنبر 2)2).
منير بوخليص  (ة)  تفويت السيد 
 22 أصل  من  ا تماعية  حصة   22
خديجة  (ة)  السيد  لفائدة  حصة 

الزناسني بتاريخ 8) شتنبر 2)2).

تفويت السيد (ة) محمود الزيداني 

 (5 أصل  من  ا تماعية  حصة   (5

خديجة  (ة)  السيد  لفائدة  حصة 

الزناسني بتاريخ 8) شتنبر 2)2).

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

فبراير   23 بتاريخ  بو دة  التجارية 

))2) تحت رقم 394.

624I

INFOPLUME

STM CATERING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

INFOPLUME

249 شارع محمد الخامس اقامة 

ميموزا 2 رقم 27 ، 92222، طنجة 

املغرب

STM CATERING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 246.شارع 

محمد الخامس املحل التجاري ) 

ا الطابق االر�سي - 92222 طنجة 

املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2(4379

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   (4

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STM  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.CATERING

مخبزة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

حلويات .

.246  : اال تماعي  املقر  عنوان 
شارع محمد الخامس املحل التجاري 

92222 طنجة   - ا الطابق االر�سي   (

املغرب .

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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الشركة:  رأسمال  مبلغ 
222.222.222 درهم، مقسم كالتالي:

 522  : الصمدي  محمد  السيد 
حصة بقيمة 222 درهم للحصة .

 522  : تيطامبو  محمد  السيد 
حصة بقيمة 222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محمد الصمدي عنوانه(ا) 
قطاع 27 اقامة رياض النخيل عمارة 
الرباط  الرياض  حي   27 شقة  ب 

92222 طنجة املغرب .
السيد محمد تيطامبو عنوانه(ا) 
 3 مجاط   37 فيال  النر س  زنقة 
 92222 مراكش  الشمالي  النخيل 

طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد الصمدي عنوانه(ا) 
قطاع 27 اقامة رياض النخيل عمارة 
الرباط  الرياض  حي   27 شقة  ب 

92222 طنجة املغرب
السيد محمد تيطامبو عنوانه(ا) 
 3 مجاط   37 فيال  النر س  زنقة 
 92222 مراكش  الشمالي  النخيل 

طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   29 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

))2) تحت رقم )5282)-)7)2.
625I

mohammed boumzebra

STE ROSA MILON
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

mohammed boumzebra
 N° 8 BD ALLAL BEN ABDELLAH
 FKIH BEN SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC
STE ROSA MILON شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي اقامة 

فضاء بالدي الطابق الرابع الرقم 6) 
- 22)3) الفقيه بن صالح املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

4975

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعداد القانون   (2(( فبراير   24

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ROSA MILON

بازار   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لالدوات املنزلية.

اقامة   : اال تماعي  املقر  عنوان 

فضاء بالدي الطابق الرابع الرقم 6) 

- 22)3) الفقيه بن صالح املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:  رأسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

 2.222  : فاطمة  سبيل  السيدة 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  فاطمة  سبيل  السيدة 

الفقيه بن   (3(22 الفقيه بن صالح 

صالح املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  صالح  خيدون  السيد 

الفقيه بن   (3(22 الفقيه بن صالح 

صالح املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  بن صالح  بالفقيه  االبتدائية 

22 فبراير ))2) تحت رقم 56.

626I

Fiduciaire Place Des Nations Sarl

DELTA STYLE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 Fiduciaire Place Des Nations
Sarl

 Rue Abou Bakr Razi Res Ibrahim
 1er Etage n° 16 ، 90000، tanger

MAROC
DELTA STYLE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي اقامة 
الشاوية شارع يوسف ابن تاشفين 
زنقة رشيد رضا رقم 2) - 92222 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2(4493

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   29
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 DELTA : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.STYLE
و  انتاج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تسويق املالبس الجاهزة.
اقامة   : اال تماعي  املقر  عنوان 
تاشفين  ابن  يوسف  شارع  الشاوية 
 92222  -  (2 رقم  رضا  رشيد  زنقة 

طنجة املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
بو معة  سعيد  محمد  السيد 
درهم   222 بقيمة  حصة   2.222  :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

بو معة  سعيد  محمد  السيد 
رقم   8 تجزئة النصر زنقة  عنوانه(ا) 

64 92222 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

بو معة  سعيد  محمد  السيد 
رقم   8 تجزئة النصر زنقة  عنوانه(ا) 

64 92222 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   22 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

))2) تحت رقم )238.

627I

Fiduciaire Place Des Nations Sarl

MT CONFECTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 Fiduciaire Place Des Nations

Sarl

 Rue Abou Bakr Razi Res Ibrahim

 1er Etage n° 16 ، 90000، tanger

MAROC

MT CONFECTION شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي اقامة 

الشاوية شارع يوسف ابن تاشفين 
زنقة رشيد رضا رقم 2) - 92222 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2(4495

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   29

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 MT  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CONFECTION
و  انتاج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تسويق املالبس و النسيج.
اقامة   : اال تماعي  املقر  عنوان 
تاشفين  ابن  يوسف  شارع  الشاوية 
 92222  -  (2 رقم  رضا  رشيد  زنقة 

طنجة املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
بو معة  سعيد  محمد  السيد 
درهم   222 بقيمة  حصة   2.222  :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
بو معة  سعيد  محمد  السيد 
رقم   8 تجزئة النصر زنقة  عنوانه(ا) 

64 92222 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
بو معة  سعيد  محمد  السيد 
رقم   8 تجزئة النصر زنقة  عنوانه(ا) 

64 92222 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   22 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

))2) تحت رقم 2383.
628I

BOUGHALEB ET ASSOCIES

FEV NORTH AFRICA
إعالن متعدد القرارات

BOUGHALEB ET ASSOCIES
422, شارع محمد الزرقطوني 

الطابق الثاني، الرقم )2 422, شارع 
محمد الزرقطوني الطابق الثاني، 
الرقم )2، 2222)، الدار البيضاء 

MAROC
FEV NORTH AFRICA »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوان مقرها اال تماعي: كازابالنكا 

نيرشور بارك ، 2222 بوليفارد 
القد2 ، حي سيدي معروف - 

2)25) الدار البيضاء اململكة 
املغربية.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: -.

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
اتخاذ  2)2)تم  نونبر   25 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
 (.222.222.22 زيادة رأ2 املال من 
درهم   2(.622.222.22 إلى  درهم 
22.622.222.22  نون  بمبلغ   

ً
نقدا

من املساهم الوحيد.
على  ينص  الذي   :( رقم  قرار 
مايلي: قرر املساهم الوحيد ، اعتباًرا 
تمديد الغرض من   ، من هذا اليوم 
الشركة ليشمل أنشطة التدري8 على 

هندسة السيارات.
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
كمدير  ربيلود  ليونيل  السيد  تعيين 

مشارك للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
رأ2 املال السهمي:   :(-( بند رقم 
و دت  مايلي:  على  ينص  الذي 
بهذه  ممسكة  نفسها  العاصمة 
التالي:622.222.22.)2  الطريقة 

درهم
الشركة:  غرض   :2-5 رقم  بند 
-بحث  مايلي:  على  ينص  الذي 
وإنتاج  وتطوير  ومراقبة  ودراسة 
التوريد  وسلسلة  الطاقة  تقنيات 
مقعد   ، والجسم  والشاسيه  الجر 
وال سيما سلسلة   ، املحرك واأل هزة 
من  ميع  للسيارات  وشاسيه  الجر 
- قيامها بوسائلها الخاصة  املوديالت 
بكل األعمال الالزمة ملمارسة نشاطها 

، التدري8 في هندسة السيارات
بند رقم )-22: تعيين مدراء: الذي 
ينص على مايلي:  السيد نديم بطر2 
أملاني   23/1/1971 اندراو2 مواليد 
 Eilendorfer فيها  ويقيم  الجنسية 
 CIN حامل ،Strasse، 50، B Aachen
أسامة  السيد     .N ° L7ZJ5TL7G
مغربي   1978/02/7 حف�سي مواليد 
الجنسية ويقيم في 23 شارع واتينييس 
)7522 باريس ، فرنسا ، حاصلة على 

 CIN N ° A72(557 السيد ليونيل 
رابيلود ، من مواليد 28 فبراير 2968 
في سانت مارتن دي هيريس[ ويقيم في 
 75227  - ماليشيربيس  مبنى   ،  235
باريس - فرنسا ، حاملة  واز السفر 

28CK54977 رقم
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم 48))82.
629I

GHIZLANE DOUBLANE

HEU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GHIZLANE DOUBLANE
رقم 5 عمارة العبدي شارع محمد 
الساد2 ، 4222)، الجديدة املغرب
HEU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي )8 زنقة 
سمية اقامة شهرزاد 2 الطابق 3 
رقم 23 - 2222) الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
53(((3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(( فبراير   24
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

.HEU : اإلقتضاء بمختصر تسميتها
 : بإيجاز  الشركة  غرض 

.promotion immobilière
زنقة   8(  : عنوان املقر اال تماعي 
سمية اقامة شهرزاد 2 الطابق 3 رقم 

23 - 2222) الدار البيضاء املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 
درهم، مقسم كالتالي:

 2.222  : الروكي  حمزة  السيد 
حصة بقيمة 222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  الروكي  حمزة  السيد 
الجديدة   (4222 النخيل  تجزئة   2

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  الروكي  حمزة  السيد 
الجديدة   (4222 النخيل  تجزئة   2

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم -.

622I

BOUGHALEB ET ASSOCIES

IRTA IMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

BOUGHALEB ET ASSOCIES
422, شارع محمد الزرقطوني 

الطابق الثاني، الرقم )2 422, شارع 
محمد الزرقطوني الطابق الثاني، 
الرقم )2، 2222)، الدار البيضاء 

MAROC
IRTA IMO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي : 49 شارع 
 ان  وريس غوتييه - 2222) الدار 

البيضاء اململكة املغربية.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.432(43

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
2)2) تقرر حل  32 شتنبر  املؤرخ في 
املسؤولية  ذات  شركة   IRTA IMO
 222.222 رأسمالها  مبلغ  املحدودة 
 49 اإل تماعي  درهم وعنوان مقرها 
شارع  ان  وريس غوتييه - 2222) 
الدار البيضاء اململكة املغربية نتيجة 

لعدم تحقيق الغرض من الشركة.
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و عين:
و  التازي  علي  محمد  السيد(ة) 
الدار   (2222 بوسكورة  عنوانه(ا) 
البيضاء املغرب كمصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
49 زنقة  2)2) وفي  32 شتنبر  بتاريخ 
زنقة   49 غوتييه   ون  وريس, 
 ون  وريس, غوتييه 2222) الدار 

البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم 49))82.

622I

Aïd comptable

STE IBRAHIM PLANT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Aïd comptable
 Hay rachad bloc 3 num 120

Taza، 35000، Taza Maroc
STE IBRAHIM PLANT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي دوار 

بوقطو2  ماعة غياتة الغربية تازة 
- 35222 تازة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
6369

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   27
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. IBRAHIM PLANT
االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 
املختلفة او البناء- اشغال التشجير- 

االستيراد و التصدير.
دوار   : اال تماعي  املقر  عنوان 
بوقطو2  ماعة غياتة الغربية تازة 

- 35222 تازة املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 
درهم، مقسم كالتالي:

بقيمة   522  : السيد خاليد زاكلو 
222 درهم.

بقيمة   522  : السيد فريد بودور 
222 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

حي  السيد خاليد زاكلو عنوانه(ا) 
تازة   35222 تازة  امليل  واد  املحطة 

املغرب.
السيد فريد بودور عنوانه(ا) دوار 
 35222 املطاحن غياتة الغربية تازة 

تازة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
حي  السيد خاليد زاكلو عنوانه(ا) 
تازة   35222 تازة  امليل  واد  املحطة 

املغرب
السيد فريد بودور عنوانه(ا) دوار 
 35222 املطاحن غياتة الغربية تازة 

تازة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   23 بتاريخ  بتازة  االبتدائية 

))2) تحت رقم 55.
62(I

ACCOUN-TAX SERVICES

ADORAS SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ACCOUN-TAX SERVICES
 RUE IBN TOUMERT IMM
 BELKZIZ N° 10 GUELIZ ،

40000، MARRAKECH MAROC
ADORAS SERVICES شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي أبواب 

مراكش املنطقة 22, 42 ب الشقة 
24 مراكش - 42222 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

2((729

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعداد القانون   (2(2 د نبر   23

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ADORAS SERVICES

مقاولة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اشغال مختلفة أو أشغال البناء.

أبواب   : اال تماعي  املقر  عنوان 

الشقة  ب   42  ,22 املنطقة  مراكش 

24 مراكش - 42222 مراكش املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

الناصري  محمد  سيدي  السيد 

درهم   222 بقيمة  حصة   2.222  :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الناصري  محمد  سيدي  السيد 

 468 أ رقم   3 حي املسيرة  عنوانه(ا) 

42242 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

الناصري  محمد  سيدي  السيد 

 468 أ رقم   3 حي املسيرة  عنوانه(ا) 

42242 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   22 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

))2) تحت رقم 827)23.

623I

ا ب 2 كونسولتينغ

 Leader ليدر اينجاينز كومباني
Engines Company

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ا ب 2 كونسولتينغ
تقاطع زنقة محمد الرشيد و شارع 
موالي عبد الرحمان مركز إيمان 
طابق 6 مكت8 6، 2222)، الدار 

البيضاء املغرب
 Leader ليدر اينجاينز كومباني

Engines Company شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي إقامة 
البستان ) العمارة 2 املحل 2 

البرنو�سي - 2222) الدار البيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5(8273

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(( فبراير   25
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
ليدر   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 Leader Engines كومباني  اينجاينز 

.Company
غرض الشركة بإيجاز : شراء وبيع 
األشغال  ملعدات  والفواصل  الفالتر 

العامة واملركبات الصناعية
وتصدير  ميع  واستيراد  تجارة 
املعدات والخدمات املتعلقة بغرض 

الشركة
أي خدمة تتعلق بغرض الشركة.

إقامة   : اال تماعي  املقر  عنوان 
 2 املحل   2 العمارة   ( البستان 
البيضاء  الدار   (2222  - البرنو�سي 

املغرب.
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أ لها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 22.222 الشركة:  رأسمال  مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

السيدة نجاة الريبوح : 222 حصة 
بقيمة 222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة نجاة الريبوح عنوانه(ا) 8 
ممر ليغريفيليا2 عين السبع 2222) 

الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة نجاة الريبوح عنوانه(ا) 8 
ممر ليغريفيليا2 عين السبع 2222) 

الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ - تحت 

رقم -.

624I

CABINET HAMZAOUI

HAM CALL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET HAMZAOUI
 19BIS AVENUE OMAR IBN AL
 KHATTAB 2E ETAGE NO 8 ،

90000، TANGER MAROC
HAM CALL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي اقامة 
العزيزية شارع اململكة العربية 

السعودية الطابق 3 رقم 2) طنجة - 
92222 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2(2373

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(2 أكتوبر   ((
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 HAM  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.CALL
تاسيس   : بإيجاز  الشركة  غرض 
مراكز  انواع  لكل  خدمات  تقديم  و 

.CALL CENTER االتصال
اقامة   : اال تماعي  املقر  عنوان 
العربية  اململكة  شارع  العزيزية 
السعودية الطابق 3 رقم 2) طنجة - 

92222 طنجة املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 522  : السيدة عواطف الحمياني 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
 522  : الحمياني  مريم  السيدة 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الحمياني  عواطف  السيدة 
 ( ادم  اقامة  فا2  شارع  عنوانه(ا) 

شقة 9) 92222 طنجة املغرب.
السيدة مريم الحمياني عنوانه(ا) 
 92222 هللا  عبد  موالي  شارع   34

طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الحمياني  عواطف  السيدة 
 ( ادم  اقامة  فا2  شارع  عنوانه(ا) 

شقة 9) 92222 طنجة املغرب
السيدة مريم الحمياني عنوانه(ا) 
 92222 هللا  عبد  موالي  شارع   34

طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نونبر   2( بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2)2) تحت رقم 9538.
625I

Cabinet Comptable Azmani Mounsef

SIBOUNT NORD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

 Cabinet Comptable Azmani
Mounsef

 Rue Anoual N°46 ، 32000، AL
Hoceima Maroc

SIBOUNT NORD شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي : شارع 
تدغين رقم 4 امزورن - 222)3 

الحسيمة املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.757

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   (2(( يناير   29 املؤرخ في 
ذات  شركة   SIBOUNT NORD
رأسمالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها  وعنوان  درهم   222.222
اإل تماعي شارع تدغين رقم 4 امزورن 
نتيجة  املغرب  الحسيمة   3(222  -
التجاري  للنشاط  النهائي  اللتوقف 

للشركة.
و عين:

و  املوساوي  محمد  السيد(ة) 
عنوانه(ا) شارع تدغين رقم 4 امزورن 
كمصفي  املغرب  الحسيمة   3(222

(ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
شارع  وفي   (2(( يناير   29 بتاريخ 
 3(222  - امزورن   4 رقم  تدغين 

الحسيمة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  بالحسيمة  االبتدائية 

فبراير ))2) تحت رقم 42.

626I

BOUGHALEB ET ASSOCIES

GLEN INVEST
إعالن متعدد القرارات

BOUGHALEB ET ASSOCIES
422, شارع محمد الزرقطوني 

الطابق الثاني، الرقم )2 422, شارع 
محمد الزرقطوني الطابق الثاني، 
الرقم )2، 2222)، الدار البيضاء 

MAROC
GLEN INVEST »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها اال تماعي: 9 شارع 
تليل أنفا - - الدار البيضاء اململكة 

املغربية.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: -.

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
اتخاذ  ))2)تم  يناير   2( في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
بتأسيس  الشركة  مال  رأ2  زيادة 
ليصبح  للشركاء  الجاري  الحساب 
بإنشاء  وذلك   ، درهم   7،220،000
23،608 أسهم  ديدة لالكتتاب فيها 
الحساب  بتأسيس  بالكامل  ودفعها 

الجاري لشركاء الشركة.
قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

تحويل الحصص بين الشركاء
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 6. رأ2 املال: الذي ينص 
على مايلي: تم تحديد رأ2 املال بمبلغ 
ماليين  (سبعة  درهم   7((2.222
مقسم   ، ألف)  وعشرون  ومائتان 
وسبعون  (اثنان  سهم   7(.(22 إلى 
(مائة)  222 درهم  من  ألف ومائتان) 
لكل منها ، مدفوعة بالكامل ، مرقمة 
22))7 و عن طريق يموت  إلى   2 من 

الشركاء
الذي ينص  7.الحصص:  بند رقم 
بيع  ومقابل   ، وبالتالي  مايلي:  على 
أعاله  املذكورة  واملساهمات  األسهم 
يتم   ، بالكامل  دفعها  تم  والتي   ،
تخصيصها إلى: • السيد حسن بنيس 
السيد نوفل بنيس   • سهم   54.252
بنيس  حكيم  السيد   • سهم   92(5

5)92 سهم إ مالي 22))7 سهم
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم 822552.
627I

SKAL CONSEIL SERVICE SARL

الفادين
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

SKAL CONSEIL SERVICE SARL
 RUE HADJ OMAR RIFFI 322
 4EME ETG N°45 ، 20360،

CASABLANCA MAROC
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الفادين شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 32 شارع 
احمد شر�سي رقم 5 - 2253) الدار 

البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.292925

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   (2(( يناير   (8 في  املؤرخ 

املصادقة على :
الشركة  (ة)  السيد  تفويت 
استتمار انفست 52 حصة ا تماعية 
من أصل 52 حصة لفائدة السيد (ة) 
علي الصدراتي بتاريخ 8) يناير ))2).
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم 569)82.

628I

fiducinfo sarlau

LS CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiducinfo sarlau
 N° B12, Résidence FAJWA,

 Boulevard Hassan II
 MARRAKECH ، 40000،

Marrakech Maroc
LS CONSULTING شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي شقة )) 
اقامة زين8 شارع موريتانيا  ليز 
مراكش - 42222 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2((757

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(( فبراير   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 LS  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. CONSULTING
مستشار   : غرض الشركة بإيجاز 

مطاعم و تدبير املناسبات.
شقة   : اال تماعي  املقر  عنوان 
)) اقامة زين8 شارع موريتانيا  ليز 

مراكش - 42222 مراكش املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 32.222 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
مارتان  ليدوفيك  ون  السيد 
كورنيل شورييون : 322 حصة بقيمة 

222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
مارتان  ليدوفيك  ون  السيد 
شقة  عنوانه(ا)  شورييون  كورنيل 
)) اقامة زين8 شارع موريتانيا  ليز 

مراكش 42222 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
مارتان  ليدوفيك  ون  السيد 
شقة  عنوانه(ا)  شورييون  كورنيل 
)) اقامة زين8 شارع موريتانيا  ليز 

مراكش 42222 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   24 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

))2) تحت رقم 879)23.
629I

FIDUCIAIRE

ZOHOUR LIGHT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير  ديد للشركة

FIDUCIAIRE
 RUE ABI NOUAIM ، 30000، FES

MAROC
ZOHOUR LIGHT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 8)2 شارع 
الحضري الزهور ) - 32222 فا2 

املغرب.

تعيين مسير  ديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.62783
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تعيين   (2(( 22 فبراير  املؤرخ في 
مسير  ديد للشركة السيد(ة) املزازي 

عبد الرزاق كمسير آخر
تبعا لقبول استقالة املسير

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   24 بتاريخ  بفا2  التجارية 

))2) تحت رقم 736/2022.

6(2I

إئتمانيات الدريوش

Société BIAD TOUR SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

إئتمانيات الدريوش
شارع عالل بن عبد هللا رقم 48 ص 
ب )68، 222)9، العرائش املغرب

Société BIAD TOUR SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي تجزئة 
املنار 2 رقم 9)4 العرائش - 222)9 

العرائش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

6657
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(( فبراير   28
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. Société BIAD TOUR SARL
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
 TRAVAUX DE MECANIQUE
 -TRAVAUX DE TOURNAGE-

. TRAVAUX DIVERS
تجزئة   : اال تماعي  املقر  عنوان 
 9(222  - 9)4 العرائش  2 رقم  املنار 

العرائش املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

522 حصة   : السيد احمد عقيل 

بقيمة 222 درهم للحصة .

البياض  اللطيف  عبد  السيد 

درهم   222 بقيمة  حصة   522  :

للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  عقيل  احمد  السيد 

العرائش   9(222 ازطوط  9)  نان 

املغرب.

البياض  اللطيف  عبد  السيد 
 4(9 رقم   2 املنار  تجزئة  عنوانه(ا) 

222)9 العرائش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  عقيل  احمد  السيد 

العرائش   9(222 ازطوط  9)  نان 

املغرب

البياض  اللطيف  عبد  السيد 
 4(9 رقم   2 املنار  تجزئة  عنوانه(ا) 

222)9 العرائش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعرائش بتاريخ 22 فبراير 

))2) تحت رقم 293.

6(2I

BOUGHALEB ET ASSOCIES

TANGEEBLE MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BOUGHALEB ET ASSOCIES

422, شارع محمد الزرقطوني 

الطابق الثاني، الرقم )2 422, شارع 

محمد الزرقطوني الطابق الثاني، 

الرقم )2، 2222)، الدار البيضاء 

MAROC

TANGEEBLE MAROC شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
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وعنوان مقرها اإل تماعي 49 شارع 
 ان  وريس غوتييه الدار البيضاء 

2222) الدار البيضاء اململكة 
املغربية

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
532239

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(( فبراير   25
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TANGEEBLE MAROC
نشاط   •  : غرض الشركة بإيجاز 
الوكالة العقارية بما في ذلك أنشطة 
 ، التجارية  واملعامالت  العقارات 
والشراء،   ، والتفاوض   ، والبحث 
أو  والتأ ير   ، واإلدارة   ، والبيع 
التأ ير من الباطن ، املوسمي أو غير 
املوسمي ، العاري أو املفروش لجميع 
املمتلكات ، أو الحقوق العقارية ، أو 
املباني املبنية أو غير املبنية التي يمكن 
األشكال  من  شكل  بأي  استخدامها 

لغرض الشركة.
تأ ير  إدارة  أو  بيع  أو  شراء   •

الشركات ،
إدارة املمتلكات وكذلك نشاط   •

تا ر العقارات ،.
49 شارع  عنوان املقر اال تماعي : 
 ان  وريس غوتييه الدار البيضاء 
اململكة  البيضاء  الدار   (2222

املغربية.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 DIGITALfloor : 1.000 الشركة 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الشركة DIGITALfloor عنوانه(ا) 
ديش  كوت   2452 ديش  كوت   47

لوكسمبورغ.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ستيفان إيمانويل دريوكس 
 Gluckensteinweg 4 عنوانه(ا) 

Bad Homburg V.D 61350 أملانيا
عنوانه(ا)  عمراني  زين8  السيدة 
أنفا  املريني  حسن  أبو  شارع   27
الدار البيضاء اململكة   (2222 سوب 

املغربية
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ - تحت 

رقم -.
6((I

FA ADVISING EXPERTS SARL

TECHSPACE GROUP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FA ADVISING EXPERTS SARL
مكت8 رقم 25، املجمع املنهي ،تجزئة 
) شارع عالل الفا�سي، إقامة حرف 

ب، مراكش ، 42222، مراكش 
املغرب

TECHSPACE GROUP شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي مكت8 رقم 

25، املجمع املنهي ،تجزئة ) شارع 
عالل الفا�سي، إقامة حرف ب، 
مراكش - 42222 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2((587

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   27
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TECHSPACE GROUP
تا ر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وموزع أل هزة الكمبيوتر 
إصالح أ هزة الكمبيوتر وصيانتها 

استيراد و تصدير .
مكت8   : اال تماعي  املقر  عنوان 
 ( ،تجزئة  املنهي  املجمع   ،25 رقم 
شارع عالل الفا�سي، إقامة حرف ب، 

مراكش - 42222 مراكش املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد محمد اوباد : 2.222 حصة 

بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  اوباد  محمد  السيد 
 (44 الشقة   2( اقامة يانيس عمارة 
طريق الدار البيضاء مراكش 42222 

مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  اوباد  محمد  السيد 
 (44 الشقة   2( اقامة يانيس عمارة 
طريق الدار البيضاء مراكش 42222 

مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   28 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

))2) تحت رقم 2549.
6(3I

RIM FINANCIAL

 ANFASS انفاس انفست
invest

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

RIM FINANCIAL
 COMPLEXE MEHDI 248 BD
 EMILE ZOLA 2 EME ETAGE

N°9 BELVEDERE ، 20300، الدار 
البيضاء املغرب

 ANFASS invest انفا2 انفست
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 56 شارع 

موالي يوسف الطابق 3 شقة 24 - 

2345) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

53(629

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   (6

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

: انفا2  اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.ANFASS invest انفست

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.

56 شارع  عنوان املقر اال تماعي : 

 -  24 شقة   3 موالي يوسف الطابق 

2345) الدار البيضاء املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:  رأسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

 (22  : صابري  امينة  السيدة 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .

 (22  : بحساني  ندى  السيدة 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .

السيد احمد سامي بحساني : 22) 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة.

السيدة اريج بحساني : 22) حصة 

بقيمة 222 درهم للحصة .

بحساني  فار2  محمد  السيد 

درهم   222 بقيمة  حصة   (22  :

للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  صابري  امينة  السيدة 

 (86 االلفة شارع واد تانسيفت رقم 

2444) الدار البيضاء املغرب.

عنوانه(ا)  بحساني  ندى  السيدة 

 (86 االلفة شارع واد تانسيفت رقم 

2444) الدار البيضاء املغرب.
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بحساني  سامي  احمد  السيد 
عنوانه(ا) االلفة شارع واد تانسيفت 
البيضاء  الدار   (2444  (86 رقم 

املغرب.
عنوانه(ا)  بحساني  اريج  السيدة 
 (86 االلفة شارع واد تانسيفت رقم 

2444) الدار البيضاء املغرب.
بحساني  فار2  محمد  السيد 
عنوانه(ا) االلفة شارع واد تانسيفت 
البيضاء  الدار   (2444  (86 رقم 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  صابري  امينة  السيدة 
 (86 االلفة شارع واد تانسيفت رقم 

2444) الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم 642)82.
6(4I

cherkaouaudit

EL CADI CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

cherkaouaudit
 bd moulay youssef résidence
 yassine 2 1er etage ، 90010،

tanger maroc
EL CADI CAR شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي حي كوشة 
زنقة 272 رقم 6 قطعة رقم 244 - 

92222 طنجة اململكة املغربية 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2(4(97

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(2 نونبر   25
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 EL  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. CADI CAR
كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات.
عنوان املقر اال تماعي : حي كوشة 
 -  244 قطعة رقم   6 رقم   272 زنقة 

92222 طنجة اململكة املغربية .
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 2.222  : عمر  القا�سي  السيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  عمر  القا�سي  السيد 
طنجة 92222 طنجة اململكة املغربية 

.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  فرع  سناء  السيدة 
طنجة 92222 طنجة اململكة املغربية 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   23 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

))2) تحت رقم 52722).
6(5I

FIDUCIAIRE RICH

TADGHMAMT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE RICH
 N°4 IMM 19 2EME ETAGE

 PLACE MOHAMED V,
 RICH,MIDELT ، 52400، RICH

MAROC
TADGHMAMT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي قصر 

بوتغبالوت, ماعة املشيل, الريش - 
ميدلت - 422)5 الريش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3272

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   (8

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. TADGHMAMT

-اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مختلفة

-نقل البضائع لحساب الغير.

قصر   : اال تماعي  املقر  عنوان 

 - الريش  بوتغبالوت, ماعة املشيل, 

ميدلت - 422)5 الريش املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 422.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

حصة   (.222  : السيد ويرو علي 

بقيمة 222 درهم للحصة .

 (.222  : محمد  املهدي  السيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

قصر  السيد ويرو علي عنوانه(ا) 

الريش   5(422 املغو, بوزمو املشيل 

املغرب.

عنوانه(ا)  محمد  املهدي  السيد 
 22 الغرفة   38 رقم   7 باء  عمارة 

مكنا2 52222 مكنا2 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

قصر  السيد ويرو علي عنوانه(ا) 

الريش   5(422 املغو, بوزمو املشيل 

املغرب

عنوانه(ا)  محمد  املهدي  السيد 
 22 الغرفة   38 رقم   7 باء  عمارة 

مكنا2 52222 مكنا2 املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   22 االبتدائية بميدلت بتاريخ 

))2) تحت رقم 85.

6(6I

STE CISS SARL

 STE PROMOTION
GRAPHIQUE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر اال تماعي للشركة

STE CISS SARL
مكت8 7 زنقة رقم 399 الطابق 
التاني تجزئة  نة الزيتون 2 بن 

سودة فا2 مكات8 ابراهيم مبعوت، 
32222، فا2 املغرب

 STE PROMOTION GRAPHIQUE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 8 
اقامة مينة زاوية زنقة ابي الطي8 
املتنبي وزنقة الشريف الرا�سي 
املدينة الجديدة فا2 - 32222 

فا2 املغرب.
تحويل املقر اال تماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.65227

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 26 د نبر 2)2) تم تحويل 
للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 
زنقة  زاوية  مينة  اقامة   8 »رقم  من 
الشريف  وزنقة  املتنبي  الطي8  ابي 
 - فا2  الجديدة  املدينة  الرا�سي 
32222 فا2 املغرب« إلى »محل رقم 
طريق   28 رقم  الياسمين  تجزئة   3
فا2   32222  - فا2  الشقف  عين 

املغرب«
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بفا2 بتاريخ 27 يناير ))2) 

تحت رقم 6)).
6(7I

FA ADVISING EXPERTS SARL

DEL AGRO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FA ADVISING EXPERTS SARL
مكت8 رقم 25، املجمع املنهي ،تجزئة 
) شارع عالل الفا�سي، إقامة حرف 

ب، مراكش ، 42222، مراكش 
املغرب
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DEL AGRO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي مزارع 

الدريعات2  ماعة تمصلوحت 

اقليم الحوز مراكش - 42222 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2((669

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   22

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 DEL  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AGRO

 , الفالحة   : غرض الشركة بإيجاز 

الفالح يؤدي استيراد وتصدير.

مزارع   : اال تماعي  املقر  عنوان 

الدريعات2  ماعة تمصلوحت اقليم 

مراكش   42222  - مراكش  الحوز 

املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد محمود عادل عبد الرؤوف 

درهم   222 بقيمة  حصة   2.222  :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محمود عادل عبد الرؤوف 

 (89 رقم  السماللية  عنوانه(ا) 

مراكش 42222 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمود عادل عبد الرؤوف 

 (89 رقم  السماللية  عنوانه(ا) 

مراكش 42222 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   22 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

))2) تحت رقم 2674.
6(8I

STE CISS SARL

STE AL IKHWAN EL OUALI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE CISS SARL
مكت8 7 زنقة رقم 399 الطابق 
التاني تجزئة  نة الزيتون 2 بن 

سودة فا2 مكات8 ابراهيم مبعوت، 
32222، فا2 املغرب

 STE AL IKHWAN EL OUALI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي دوار 

والد يوسف دوار والد طي8 فا2 - 
32222 فا2 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
72733

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(2 نونبر   (9
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE AL : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.IKHWAN EL OUALI
غرض الشركة بإيجاز : قاعة شاي 
مأكوالت  مع  املثلجات  و  الحلويات 

خفيفة التحضير.
: دوار والد  عنوان املقر اال تماعي 
يوسف دوار والد طي8 فا2 - 32222 

فا2 املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 2.222  : الحمداني  منعم  السيد 
حصة بقيمة 222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد منعم الحمداني عنوانه(ا) 
دوار والد حمو  ماعة والد طي8 فا2 

32222 فا2 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد منعم الحمداني عنوانه(ا) 
دوار والد حمو  ماعة والد طي8 فا2 

32222 فا2 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
د نبر   (7 بتاريخ  بفا2  التجارية 

2)2) تحت رقم 8558.

6(9I

sabahinfo

شركة إشوان نيكوس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

sabahinfo
 N° 70 pole socio-economique

 el kelaa des sraghna ، 43000، el
kelaa des sraghna maroc

شركة إشوان نيكو2 شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 33 
املجمع اإل تماعي واإلقتصادي - 
43222 قلعة السراغنة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.352
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   (229 أكتوبر   27 في  املؤرخ 

املصادقة على :
القادر  عبد  (ة)  السيد  تفويت 
الطاهري 2.622 حصة ا تماعية من 
أصل 2.622 حصة لفائدة السيد (ة) 
أكتوبر   28 بتاريخ  الطاهري  يوسف 

.(229
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
االبتدائية بقلعة السراغنة بتاريخ 24 

نونبر 229) تحت رقم 733/2019.

632I

FIDUCIAIRE OUARDIGHA

PEINTURE MULTI SERVICE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FIDUCIAIRE OUARDIGHA

 AG RUE DU LAC ET RUE DES

 MARTYRS OUED ZEM، 25350،

OUED ZEM MAROC

 PEINTURE MULTI SERVICE

شركة ذات املسؤولية املحدودة(في 

طور التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي 228 شارع 

محمد الخامس وادي زم - 5352) 

وادي زم املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.927

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   (2(( يناير   32 املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ   PEINTURE MULTI SERVICE

درهم وعنوان   8.222.222 رأسمالها 

شارع محمد   228 مقرها اإل تماعي 

5352) وادي زم   - الخامس وادي زم 

املغرب نتيجة ل : نقص أملردودية.

و حدد مقر التصفية ب 228 شارع 

 (5352  - زم  وادي  الخامس  محمد 

وادي زم املغرب. 

و عين:

و  امباركي  عبدالعزيز  السيد(ة) 

عنوانه(ا) 228 شارع محمد الخامس 

املغرب  زم  وادي   (5352 زم  وادي 

كمصفي (ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

-تم   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 

اإليداع القانوني باملحكمة االبتدائية 

 (2(( فبراير   24 بتاريخ  زم  بوادي 

تحت رقم 12/2022.
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عدد 5725 - 8) ر 8 2443 )) مار2 ))2))الجريدة الرسمية   3862

FLASH ECONOMIE

MELLIMOBER
إعالن متعدد القرارات

MELLIMOBER « - S.A.R.L «

بمقت�سى عقد تلقته األستاذة   -  I

أمينة السقاط موثقة بالدار البيضاء، 

وهبت   ،(2(2 أكتوبر   (5 بتاريخ 

حصص   (28) برادة  السيدة كميليا 

(28) حصص  للسيد محمد برادة و 

مجموع  أي  برادة،  سعيد  للسيد 

 « شركة  في  تمتلكها  التي  الحصص 

MELLIMOBER « - S.A.R.L، شركة 

رأسمالها  محدودة،  مسؤولية  ذات 

10.000,00 درهم، مقرها اال تماعي 

بالدار البيضاء – 238 – شارع موالي 

يوسف. 

الغير  الجمع  قرار  -بمقت�سى   II

عادي الذي تلقته األستاذة املذكورة 

قرر   ،((2( يناير   (2 بتاريخ  أعاله، 

شركاء الشركة املذكورة مايلي :

الحصـص  بهبـة  األخذ   -

السـيدة  طرف  من  اال تماعـية، 

فكريـة برادة لكل من السـيد محمد 

حصص و السيد سعيد   (28) برادة 

مجموع  أي  حصص،   (28) برادة 

الشركة  في  تمتلكها  التي  الحصص 

تلقته  عقد  وفق  ذكرها،  السالف 

شتنبر   (5 بتاريخ  املذكورة  األستاذة 

وأيضا األخذ بهبة الحصص   ،(228

املذكورة أعاله، و تعديل املواد 6 و 7 

من النظام األسا�سي للشركة.

- التأكيد على تعيين السيد محمد 

برادة كمسير وحيد للشركة، ملدة غير 

محددة.

- تحيين النظام األسا�سي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  II

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

 ،(2(( فبراير   28 في  بالدارالبيضاء 

تحت عدد 822928.

لالستخالص و النشر 

املسيرة املشتركة

63(I

INFOPLUME

 TKW SOURCING CONTROL
ECHANTILLONNAGES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

إنشاء فرع تابع للشركة

INFOPLUME
249 شارع محمد الخامس اقامة 

ميموزا 2 رقم 27 ، 92222، طنجة 
املغرب

 TKW SOURCING CONTROL
ECHANTILLONNAGES شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 249 شارع 
محمد الخامس اقامة ميموزا 2 رقم 
27 طنجة - 92222 طنجة املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.86529
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 26 أبريل 2)2) تقرر إنشاء 
التسمية  تحت  للشركة  تابع  فرع 
 TKW SOURCING CONTROL
الكائن  و   ECHANTILLONNAGES
نقطة  البيضاء  الدار  بالعنوان 
الجديدة  طريق   22 رقم  كيلومترية 
الحي  ليساسفة   223 رقم  قطعة 
البيضاء  الدار   (2(3(  - الحسني 
املغرب و املسير من طرف السيد(ة) 

العجي محمد
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   29 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

))2) تحت رقم 52777)-47)2.

633I

FIDUCIAIRE NOUACEUR

EMTEC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE NOUACEUR
 83-LOT EL MADINA 1 N 81
 APP 5 1ER ETAGE DEROUA ،
26200، BERRECHID MAROC

EMTEC شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 

42 تجزئة صابرين فلوريدا الدار 

البيضاء الدار البيضاء 22)6) الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5236(2

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(2 أبريل   29

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.EMTEC

مكت8   : بإيجاز  الشركة  غرض 

دراسات.
رقم   : اال تماعي  املقر  عنوان 

الدار  فلوريدا  صابرين  تجزئة   42

البيضاء الدار البيضاء 22)6) الدار 

البيضاء املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 : الحاف�سي  لآلمينة  السيدة 

درهم   222 بقيمة  حصة   2.222

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الحاف�سي  لآلمينة  السيدة 
العنوان القط8 الحضري  عنوانه(ا) 

رقم  زنقة  بل مشليفن  الريان  حي 

272 النواصر البيضاء 6222) الدار 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

الحاف�سي  لآلمينة  السيدة 

العنوان القط8 الحضري  عنوانه(ا) 

رقم  زنقة  بل مشليفن  الريان  حي 

272 النواصر البيضاء 22)6) الدار 

البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (2 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

ماي 2)2) تحت رقم -.

634I

cabinet fiduciaire jalal

BEST COAST بيست كوست

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

رفع رأسمال الشركة

cabinet fiduciaire jalal

 rue khalid ibn el walid n)5 32

 tanger tanger، 90000، tanger

maroc

BEST COAST بيست كوست 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي شارع ابو 

 ابرالطبري إقامة فلوريا بلوك ب 

 TANGER 90000 7( متجر رقم

طنجة املغرب.

رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.2(24(5

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم   (2(( يناير   (8 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

من  أي  درهم«   4.722.222«

 4.822.222« إلى  درهم«   222.222«

القيمة  رفع   : طريق  عن  درهم« 

اإلسمية لألسهم املو ودة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   22 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

))2) تحت رقم 52843).
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مكت8 االستاد عادل النوري موثق

PETROL AFRICA MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكت8 االستاد عادل النوري موثق
229 شارع عبد املومن الطابق 

السابع شقة )5-53 الدارالبيضاء ، 
)224)، الدارالبيضاء املغرب

PETROL AFRICA MAROC شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 
الدارالبيضاء زنقة خريبكة الشقة 

رقم 33 الطابق الرابع إقامة نصر أ - 
2292) الدارالبيضاء املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5(9(55
في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(2 د نبر   (3
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. PETROL AFRICA MAROC
استيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املنتجات  وتوزيع  وتسويق  وتصدير 

البترولية ومشتقاتها.
 : اال تماعي  املقر  عنوان 
الشقة  خريبكة  زنقة  الدارالبيضاء 
33 الطابق الرابع إقامة نصر أ -  رقم 

2292) الدارالبيضاء املغرب .
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 342  : العمري  مصطفى  السيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
السيد محمد الرياحي : 332 حصة 

بقيمة 222 درهم للحصة .
332 حصة   : السيد سعيد لعري 

بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

العمري  مصطفى  السيد 

قصبة  قصر  الريصاني  عنوانه(ا) 

الراشيدية   5(452 مستعين  موالي 

املغرب.

عنوانه(ا)  الرياحي  محمد  السيد 

24 تجزئة سليمان كاليفورنيا 2252) 

الدارالبيضاء املغرب .

عنوانه(ا)  لعري  سعيد  السيد 

زنقة فاطمة الزهراء حي الفرح رقم 5 

)882) املحمدية املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
العمري  مصطفى  السيد 

قصبة  قصر  الريصاني  عنوانه(ا) 

الراشيدية   5(452 مستعين  موالي 

املغرب 

عنوانه(ا)  الرياحي  محمد  السيد 

24 تجزئة سليمان كاليفورنيا 2252) 

الدارالبيضاء املغرب

عنوانه(ا)  لعري  سعيد  السيد 

زنقة فاطمة الزهراء حي الفرح رقم 5 

)882) املحمدية املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (2 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يناير ))2) تحت رقم 829374.

636I

BADR BOUJAMAOUI

SOCIETE UP TO WIN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

BADR BOUJAMAOUI

 RESIDENCE LA FONTAINE RUE

 AHMED CHAOUKI BUR ETG6

 V.N RESIDENCE LA FONTAINE

 RUE AHMED CHAOUKI BUR

ETG6 V.N، 30000، FES MAROC

SOCIETE UP TO WIN شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 24 

تجزئة بانوراميك تغاث فا2 - 

32222 فا2 املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.63282

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   (2(( يناير   27 في  املؤرخ 

املصادقة على :

(ة) املهدي املصدر  تفويت السيد 

أصل  من  ا تماعية  حصة   (.522

5.222 حصة لفائدة السيد (ة) فؤاد 
راسيمي بتاريخ 27 يناير ))2).

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

فبراير   25 بتاريخ  بفا2  التجارية 

))2) تحت رقم 787.

637I

CAF MAROC

SMOURDIN
إعالن متعدد القرارات

CAF MAROC

 RUE OUED ZIZ N°20 CASTILLA

 2° ETG N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

SMOURDIN »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرها اال تماعي: زنقة واد 
زيز الرقم 2) اقامة كاسطيا الطابق 

الثاني رقم 22 - 92222 طنجة 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.223487

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

))2)تم اتخاذ  فبراير   22 املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

الحامل  تعيين السيد أحمد وردين، 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

K552376، مسيرا  ديدا للشركة.

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

تعديل القانون األسا�سي. 

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

الذي  املعنية:  البنود  رقم  بند 

ينص على مايلي: التعديالت أعاله.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   24 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

))2) تحت رقم 2438.

638I

زوبير بوتغما2

 STE ELGHOUALI NOUR
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

زوبير بوتغما2

اكنول املركز تازة ، 35252، تازة 

املغرب

 STE ELGHOUALI NOUR SARL

AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي حي املجازر 

اقامة احالم رقم 2) تازة - 35222 

تازة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

6353

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(2 د نبر   22

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ELGHOUALI NOUR SARL AU

االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

املختلفة/ االستيراد و التصدير .

حي   : اال تماعي  املقر  عنوان 

 - تازة   (2 رقم  اقامة احالم  املجازر 

35222 تازة املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
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 2.222  : الغوالي  مال  السيد 
حصة بقيمة 222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  الغوالي  مال  السيد 
حي الزيتون رقم 5) تازة 35222 تازة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  الغوالي  مال  السيد 
حي الزيتون رقم 5) تازة 35222 تازة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   (6 بتاريخ  بتازة  االبتدائية 

))2) تحت رقم 42.
639I

FIDUCIAIRE MY CONSEILS

PLASTIQUE SRAGHNA
إعالن متعدد القرارات

FIDUCIAIRE MY CONSEILS
 RUE 81 N° 12 HAY MOULAY

 ABDELLAH AIN CHOCK ،
20300، CASABLANCA MAROC
PLASTIQUE SRAGHNA »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها اال تماعي: دوار والد 
ملوك الهراويين كلم22.33 - 2)27) 

الدار البيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.84(39

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
2)2)تم اتخاذ  شتنبر   25 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
موافقة على بيع الحصص من السيد 
السيد  و   (38.529) القاسمي حسن 
ال   (38.525) القاسيمي محمد امين 
 (38.525  ) سعيد  القاسمي  السيد 
الرحمان  عبد  القسمي  السيد  و 

 (38.527(
على  ينص  الذي   :( رقم  قرار 
مايلي: استالة السيد القاسمي حسن 
عبد  القاسمي  السيدين  تعيين  و 
الرحمان و القاسمي سعيد للتسيير 

الشركة 

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 
النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
رأسمال هو 25.427.222 درهم 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أكتوبر 2)2) تحت رقم 795292.

642I

Société WDprod SARL AU

Société WDprod SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Société WDprod SARL AU
)) شارع عالل الفا�سي ، 222)3، 

الحسيمة املغرب
 Société WDprod SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 2) زنقة 
سيدي يوسف الحي الجديد - 

222)3 الحسيمة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3627

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(( فبراير   24
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.Société WDprod SARL AU
التجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اإللكترونية
الفيديو  مقاطع  انشاء 
الفوتوغرافية والتصميم الجرافيكي.

زنقة   (2  : عنوان املقر اال تماعي 
سيدي يوسف الحي الجديد - 222)3 

الحسيمة املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 
درهم، مقسم كالتالي:

 : الدين  عصام  اخياط  السيد 
درهم   222 بقيمة  حصة   2.222

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الدين  عصام  اخياط  السيد 
يوسف  سيدي  زنقة   (2 عنوانه(ا) 

222)3 الحسيمة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الدين  عصام  اخياط  السيد 
يوسف  سيدي  زنقة   (2 عنوانه(ا) 

222)3 الحسيمة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  بالحسيمة  االبتدائية 

فبراير ))2) تحت رقم 36.

642I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

SOCUMA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر اال تماعي للشركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع موريتانيا صندوق البريد 
629) ، 42222، مراكش املغرب

SOCUMA شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 6 باب 
D ستي املنار شارع الحسن الثاني 
اكدال - 22222 الرباط املغرب.
تحويل املقر اال تماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2((823

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في )2 د نبر 2)2) تم تحويل 
املقر اال تماعي الحالي للشركة من »6 
باب D ستي املنار شارع الحسن الثاني 
إلى  الرباط املغرب«   22222  - اكدال 
 28 »درب العرعار الطابق الثالث ب 
حي موازرن ايت اورير الحوز - 42222 

مراكش املغرب«

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   25 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

))2) تحت رقم 9)9)23.
64(I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STE TOUJI CASH SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
 STE TOUJI CASH SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي كراج 
حي موالي احمد الذهبي موالي 

علي الشريف الريصاني - 222)5 
الرشيدية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
25667

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(( فبراير   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. TOUJI CASH SARL AU
مدير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

أعمال مفوض.
كراج   : اال تماعي  املقر  عنوان 
موالي  الذهبي  احمد  موالي  حي 
 5(222  - الريصاني  الشريف  علي 

الرشيدية املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:



3865 الجريدة الرسميةعدد 5725 - 8) ر 8 2443 )) مار2 ))2)) 

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد فهد التوجي عنوانه(ا) قصر 
الراشيدية   5(222 ابوعام الريصاني 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد فهد التوجي عنوانه(ا) قصر 
الرشيدية   5(222 ابوعام الريصاني 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تحت   - االبتدائية بالرشيدية بتاريخ 

رقم -.
643I

CONSSEIL FISCAL REMALI

STE LYNX ATHLETICS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CONSSEIL FISCAL REMALI
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
STE LYNX ATHLETICS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي الشقة 

الكائنة با قامة سهيل عمار A رقم ) 
ويسالن مكنا2 - 52222 مكنا2 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

55337
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   28
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LYNX ATHLETICS
غرض الشركة بإيجاز : االستراد و 

التصدير
تا ر السلع الرياضية

توزيع األصناف الرياضية
تجارة

الشقة   : اال تماعي  املقر  عنوان 
رقم   A با قامة سهيل عمار  الكائنة 
52222 مكنا2   - ) ويسالن مكنا2 

املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد هشام العمود : 522 حصة 

بقيمة 52.222 درهم للحصة .
522 حصة   : السيد امين بيا�سي 

بقيمة 52.222 درهم للحصة .
السيد هشام العمود : 522 بقيمة 

52.222 درهم.
بقيمة   522  : السيد امين بيا�سي 

52.222 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  العمود  هشام  السيد 
اقامة عالية 4 شقة 8 ساحة فر حات 
مكنا2   52222 حشاد م ج مكنا2 

املغرب.
عنوانه(ا)  بيا�سي  امين  السيد 
اقامة بدر حي   22 شقة   4 عمارة ب 
و ه عرو2 مكنا2 52222 مكنا2 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  العمود  هشام  السيد 
اقامة عالية 4 شقة 8 ساحة فر حات 
مكنا2   52222 حشاد م ج مكنا2 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   29 بتاريخ  بمكنا2  التجارية 

))2) تحت رقم 495.
644I

ste mifi

السراج املنير
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ste mifi
 rue antisarbie vn meknes ، 24

50000، meknes maroc
السراج املنير شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي املحل 

التجاري رقم 22 مكرر زنقة 2 حي 

اإلنارة سيدي بوزكري مكنا2 - 

52222 مكنا2 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

55365

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(( فبراير   22

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء بمختصر تسميتها : السراج 

املنير.

غرض الشركة بإيجاز : بيع وشراء 

اللوازم املكتبية.

املحل   : اال تماعي  املقر  عنوان 

حي   2 زنقة  مكرر   22 رقم  التجاري 

 - مكنا2  بوزكري  سيدي  اإلنارة 

52222 مكنا2 املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 : حمداني  الرحمان  عبد  السيد 

522 حصة بقيمة 222 درهم للحصة 

.

 522  : بوحميد  محمد  السيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

حمداني  الرحمان  عبد  السيد 
 2 زنقة  مكرر   22 رقم  عنوانه(ا) 

مكنا2  بوزكري  سيدي  اإلنارة  حي 

52222 مكنا2 املغرب.

السيد محمد بوحميد عنوانه(ا) 
 52222 343 حي اإلنارة مكنا2  رقم 

مكنا2 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

حمداني  الرحمان  عبد  السيد 
 2 زنقة  مكرر   22 رقم  عنوانه(ا) 
مكنا2  بوزكري  سيدي  اإلنارة  حي 

52222 مكنا2 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   22 بتاريخ  بمكنا2  التجارية 

))2) تحت رقم 535.

645I

STE ARSALAN CHAOUIA

STE HOURSAT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

STE ARSALAN CHAOUIA
شارع الجيش امللكي حي املعطي رقم 
 SETTAT ،(6222 ، 843 263 ص.ب

MAROC
STE HOURSAT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اال تماعي 22 اقامة 
امين الطابق 2 طريق ابن احمد - 

6222) سطات املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.5479

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   (2(( فبراير   27 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
أعمال الصرف الصحي والطرق.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
فبراير   22 االبتدائية بسطات بتاريخ 

))2) تحت رقم 28/2022.

646I

 FIDUCIAIRE CONFIANCE ائتمانية الثقة العيون

LAAYOUNE

S2O TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE ائتمانية الثقة العيون
CONFIANCE LAAYOUNE

شارع عالل بن عبد هللا املر�سى 
العيون ، 222)7، املر�سى العيون 

املغرب
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S(O TRANS شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي حي النهضة 
زنقة مراكش رقم36 شقة) - )7222 

املر�سى العيون. املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

42(85
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(( فبراير   29
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 S(O  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. TRANS
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
النقل املحلي والدولي  البضائع للغير. 
نقل اآلالت. استيراد  نيابة عن الغير. 

وتصدير.
حي   : اال تماعي  املقر  عنوان 
النهضة زنقة مراكش رقم36 شقة) - 

)7222 املر�سى العيون. املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 622  : لحروب  سليمان  السيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
422 حصة   : السيد عمر لحروب 

بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد سليمان لحروب عنوانه(ا) 
دوار ايت سعيد املهدي املهادي اوالد 

تايمة 83352 اوالد تايمة املغرب.
السيد عمر لحروب عنوانه(ا) دوار 
ايت سعيد املهدي املهادي اوالد تايمة 

83352 اوالد تايمة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد سليمان لحروب عنوانه(ا) 
دوار ايت سعيد املهدي املهادي اوالد 

تايمة 83352 اوالد تايمة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   24 االبتدائية بالعيون بتاريخ 

))2) تحت رقم 382/2022.
647I

STE FIDUCIAIRE ABBAOUI SARL AU 

ZIZ LOCATION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر اال تماعي للشركة

 STE FIDUCIAIRE ABBAOUI
SARL AU

الطابق الثالث شارع عالل ابن عبد 
هللا رقم )3 الريش ، 422)5، الريش 

املغرب
ZIZ LOCATION شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 25 مكرر 
القرية النموذ ية - 422)5 الريش 

املغرب.
تحويل املقر اال تماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(325

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 29 فبراير ))2) تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 
 - النموذ ية  القرية  مكرر   25«
 226« إلى  املغرب«  الريش   5(422
الريش   5(422  - شارع االمام مالك 

املغرب«
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   22 االبتدائية بميدلت بتاريخ 

))2) تحت رقم 36.
648I

STE FIDUCIAIRE ABBAOUI SARL AU 

ZIZ LOCATION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير  ديد للشركة

 STE FIDUCIAIRE ABBAOUI
SARL AU

الطابق الثالث شارع عالل ابن عبد 
هللا رقم )3 الريش ، 422)5، الريش 

املغرب

ZIZ LOCATION شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 226شارع 
االمام مالك - 422)5 الريش املغرب.

تعيين مسير  ديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(325
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تعيين   (2(( 22 فبراير  املؤرخ في 
مسير  ديد للشركة السيد(ة) طارق 

اسماعيل كمسير وحيد
تبعا إلقالة مسير

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   22 االبتدائية بميدلت بتاريخ 

))2) تحت رقم 36.

649I

LMT AUDITING

GHARBORICULTURE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LMT AUDITING
 N°404 4ème étage, espace

 paquet Avenue Mohamed V ،
20000، CASABLANCA MAROC

GHARBORICULTURE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي )24 زنقة 
النحا2 النحوي املعاريف - 2222) 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
53(559

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(( فبراير   23
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GHARBORICULTURE
انشطة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

فالحية.
عنوان املقر اال تماعي : )24 زنقة 
 (2222  - النحا2 النحوي املعاريف 

الدار البيضاء املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد اسماعيل بنجلون : 2.222 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
بنجلون  اسماعيل  السيد 
عنوانه(ا) زاوية زنقتي احمد الشر�سي 
وعلي عبد الرزاق اقامة بافيون دور 
 (2222 البيضاء  راسين  ا  الشقة 
الدار البيضاء   (2222 الدارالبيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
بنجلون  اسماعيل  السيد 
عنوانه(ا) زاوية زنقتي احمد الشر�سي 
وعلي عبد الرزاق اقامة بافيون دور 
 (2222 البيضاء  راسين  ا  الشقة 
الدار البيضاء   (2222 الدارالبيضاء 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم 933)82.

652I

(AIN GROUPE COMPTA

 STE ESPACE FRERES BEN
ZEROUALE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

(AIN GROUPE COMPTA
 BD MED V 3 EME ETAGE APP
 11 282 BENI MELLAL، 23000،

BENI MELLAL MAROC
STE ESPACE FRERES BEN
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ZEROUALE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي الطريق 
الوطنية رقم 8 دوار بوقارون بزو 

ازيالل - 52))) ازيالل املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

4969

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   (2

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 STE ESPACE FRERES BEN

.ZEROUALE

محطة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الوقود.

الطريق   : اال تماعي  املقر  عنوان 
بزو  بوقارون  دوار   8 رقم  الوطنية 

ازيالل - 52))) ازيالل املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

522 حصة   : السيد حميد زروال 

بقيمة 222 درهم للحصة .

السيد يوسف زروال : 522 حصة 

بقيمة 222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  زروال  حميد  السيد 
دوار اوالد عي�سى احد بومو�سى سوق 
سوق   (3552 النمة  اوالد  السبت 

السبت املغرب.

عنوانه(ا)  زروال  يوسف  السيد 
دوار اوالد عي�سى احد بومو�سى سوق 
سوق   (3552 النمة  اوالد  السبت 

السبت املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  زروال  محمد  السيد 
دوار اوالد عي�سى احد بومو�سى سوق 
سوق   (3552 النمة  اوالد  السبت 

السبت املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   29 بتاريخ  بازيالل  االبتدائية 

))2) تحت رقم -.

652I

SOCEFISC

UNIVERSAL PROJECT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

SOCEFISC
 N°33 AV FARHAT HACHAD EL
 QODS AGADIR ، 80000، agadir

maroc
UNIVERSAL PROJECT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 368 

بلوك E الهدى - 82222 أكادير 
املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.32592
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   (2(2 أكتوبر   25 في  املؤرخ 

املصادقة على :
الرزاق  عبد  (ة)  السيد  تفويت 
2) حصة ا تماعية من أصل  خيار 
22).2 حصة لفائدة السيد (ة) العبل 

فيصل بتاريخ 25 أكتوبر 2)2).
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
فبراير   24 بتاريخ  باكادير  التجارية 

))2) تحت رقم 228549.

65(I

CHALI SERVICES

CHALI SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

CHALI SERVICES
 Avenue Nakhil, Local

 N°1,Quartier Inas, ، 90000،
Tanger Maroc

CHALI SERVICES شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 
النخيل، محل رقم 2، حي إينا2 
شارع النخيل، محل رقم 2، حي 

إينا2 92222 طنجة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.53543

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   (2(2 أكتوبر   25 في  املؤرخ 

املصادقة على :
معلي  فاطمة  (ة)  السيد  تفويت 
أصل  من  ا تماعية  حصة   225
(ة) مجيد  252 حصة لفائدة السيد 

الشغواني بتاريخ 25 أكتوبر 2)2).
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
فبراير   28 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

))2) تحت رقم 24)2.

653I

FIDUCIAIRE MALIKI

SOCIETE SUIG TRAV
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE MALIKI
شارع املسجد رقم 2) الطابق االول 
الشقة 2 الرشيدية ص ب 288 ، 

222)5، الرشيدية املغرب
SOCIETE SUIG TRAV شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي قصر 
بحيدي عرب الصباح زيز ارفود - 

222)5 ارفود املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
25635

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   (4
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE SUIG TRAV
اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مختلفة.
قصر   : اال تماعي  املقر  عنوان 
 - ارفود  زيز  الصباح  عرب  بحيدي 

222)5 ارفود املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 : بوعزاوي  الحق  عبد  السيد 
درهم   222 بقيمة  حصة   2.222

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
بوعزاوي  الحق  عبد  السيد 
 26 الذه8 رقم  زنقة واد  عنوانه(ا) 
ارفود   5(222 ارفود  الجديد  الحي 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
بوعزاوي  الحق  عبد  السيد 
 26 الذه8 رقم  زنقة واد  عنوانه(ا) 
ارفود   5(222 ارفود  الجديد  الحي 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  بالرشيدية  االبتدائية 

فبراير ))2) تحت رقم 47.

654I

KHOUYI BADIA

 JARDIN D’AMARYLLIS SARL
AU

إعالن متعدد القرارات

KHOUYI BADIA
 MEKNES ، 50000، MEKNES

املغرب
 JARDIN D’AMARYLLIS SARL AU

»شركة ذات املسؤولية املحدودة 
ذات الشريك الوحيد«
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وعنوان مقرها اال تماعي: رقم 222 
تجزئة اليسر وادي الجديدة - - 

مكنا2 املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.46622

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
))2)تم اتخاذ  فبراير   28 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
اال تماعي  الهدف  تغيير  مايلي: 
مطبعة   - نشاط  بإضافة  للشركة 
 – املكتبية.  اللوازم  وبيع  شراء   -
من  الشركة  اسم  تغيير  التفاوض. 
 SAISS الى   JARDIN D’AMARYLLIS

BUSINESS CENTER
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
على  ينص  الذي   :(-3 رقم  بند 
اال تماعي  الهدف  تغيير  مايلي: 
مطبعة   - نشاط  بإضافة  للشركة 
 – املكتبية.  اللوازم  وبيع  شراء   -
من  الشركة  اسم  تغيير  التفاوض. 
 SAISS الى   JARDIN D’AMARYLLIS

BUSINESS CENTER
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   25 بتاريخ  بمكنا2  التجارية 

))2) تحت رقم 598.

655I

FIDUCIAIRE MALIKI

 SOCIETE HOUSSINI
DISTRIBUTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE MALIKI
شارع املسجد رقم 2) الطابق االول 
الشقة 2 الرشيدية ص ب 288 ، 

222)5، الرشيدية املغرب
 SOCIETE HOUSSINI

DISTRIBUTION شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي قصر الجير 
بني محمد سجلماسة الريصاني - 

222)5 الريصاني املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

256(2

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   29

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 SOCIETE HOUSSINI  :

. DISTRIBUTION

تجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البيض بالجملة.

قصر   : اال تماعي  املقر  عنوان 

الجير بني محمد سجلماسة الريصاني 

- 222)5 الريصاني املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 252  : اسماعيل حسيني  السيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .

 272  : حسيني  لخالفة  السيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .

السيد عبد الكريم حسيني : 272 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .

 272  : حسيني  محمد  السيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .

 272  : السيد عبد الحق حسيني 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .

 272  : حسيني  البشير  السيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

حسيني  اسماعيل  السيد 

 26 شارع العلويين الزنقة  عنوانه(ا) 
رقم 2 حي املحيط 222)5 الرشيدية 

املغرب.

السيد لخالفة حسيني عنوانه(ا) 
رقم 27 تجزئة الفالحة )2 الرشيدية 

222)5 الرشيدية املغرب.

حسيني  الكريم  عبد  السيد 
عنوانه(ا) رقم 27 تجزئة الفالحة )2 
الرشيدية 222)5 الرشيدية املغرب.

عنوانه(ا)  حسيني  محمد  السيد 
رقم 27 تجزئة الفالحة )2 الرشيدية 

222)5 الرشيدية املغرب.
حسيني  الحق  عبد  السيد 
عنوانه(ا) رقم 27 تجزئة الفالحة )2 
الرشيدية 222)5 الرشيدية املغرب.

عنوانه(ا)  حسيني  البشير  السيد 
رقم 27 تجزئة الفالحة )2 الرشيدية 

222)5 الرشيدية املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
حسيني  اسماعيل  السيد 
 26 شارع العلويين الزنقة  عنوانه(ا) 
رقم 2 حي املحيط 222)5 الرشيدية 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  بالرشيدية  االبتدائية 

فبراير ))2) تحت رقم )4.
656I

زوبير بوتغما2

 STE CMS LOGEMENT SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

زوبير بوتغما2
اكنول املركز تازة ، 35252، تازة 

املغرب
 STE CMS LOGEMENT SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي تجزئة 

امين سكن رقم 239 شقة رقم )2 
تازة - 35222 تازة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
6355

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(2 د نبر   23
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CMS LOGEMENT SARL AU
االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

املختلفة / منعش عقاري.
تجزئة   : اال تماعي  املقر  عنوان 
 2( شقة رقم   239 امين سكن رقم 

تازة - 35222 تازة املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 2.222  : السيد الحمراوي خاليد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد الحمراوي خاليد عنوانه(ا) 
تجزئة امين سكن رقم 239 شقة رقم 

)2 تازة 35222 تازة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الحمراوي خاليد عنوانه(ا) 
تجزئة امين سكن رقم 239 شقة رقم 

)2 تازة 35222 تازة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   (7 بتاريخ  بتازة  االبتدائية 

))2) تحت رقم 44.

657I

FIDUCIAIRE MALIKI

 SOCIETE LAAMOUM
FROID

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE MALIKI
شارع املسجد رقم 2) الطابق االول 
الشقة 2 الرشيدية ص ب 288 ، 

222)5، الرشيدية املغرب
 SOCIETE LAAMOUM FROID

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإل تماعي قصر 
الحيبو2 مدغرة الرشيدية - 222)5 

الرشيدية املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
25633

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   (4
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE LAAMOUM FROID
اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االضاءة 
اشغال التبريد

اشغال مختلفة.
قصر   : اال تماعي  املقر  عنوان 
الحيبو2 مدغرة الرشيدية - 222)5 

الرشيدية املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 2.222  : ابراهيم  عمنا  السيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  ابراهيم  عمنا  السيد 
الرشيدية  مدغرة  الحيبو2  قصر 

222)5 الرشيدية املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  ابراهيم  عمنا  السيد 
الرشيدية  مدغرة  الحيبو2  قصر 

222)5 الرشيدية املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  بالرشيدية  االبتدائية 

فبراير ))2) تحت رقم -.

658I

FIDUCIAIRE MALIKI

SOCIETE TOUMOUR HAJJI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE MALIKI
شارع املسجد رقم 2) الطابق االول 
الشقة 2 الرشيدية ص ب 288 ، 

222)5، الرشيدية املغرب
 SOCIETE TOUMOUR HAJJI
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي بن 
العريف موالي علي الشريف 

الريصاني - 222)5 الريصاني املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

25629
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   27
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE TOUMOUR HAJJI
تجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الفواكه الجافة .
بن   : اال تماعي  املقر  عنوان 
الشريف  علي  موالي  العريف 
الريصاني - 222)5 الريصاني املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 334  : السيد عبد املجيد حاجي 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
 333  : السيد عبد الكريم حاجي 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
السيد عبد هللا حاجي : 333 حصة 

بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
حاجي  املجيد  عبد  السيد 
الريصاني  فرح  بني  قصر  عنوانه(ا) 

222)5 الريصاني املغرب.

حاجي  الكريم  عبد  السيد 

الريصاني  فرح  بني  قصر  عنوانه(ا) 

222)5 الريصاني املغرب.

السيد عبد هللا حاجي عنوانه(ا) 

 5(222 الريصاني  فرح  بني  قصر 

الريصاني املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

حاجي  املجيد  عبد  السيد 

الريصاني  فرح  بني  قصر  عنوانه(ا) 

222)5 الريصاني املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ  بالرشيدية  االبتدائية 

فبراير ))2) تحت رقم 42.

659I

CABINET LAAFOU CONSEIL

CREACTIF
إعالن متعدد القرارات

CREACTIF

شركة ذات مسؤولية محدودة

برأ2 مال قدره1.000.000,00 

درهم

املقر الرئي�سي: 274 طريق أوالد زيان 

الدار البيضاء

السجل التجاري: 249225 

حل الشركة

وفًقا للقرارات غير العادية   (2

 32 بتاريخ  الشركاء  عن  الصادرة 

د نبر 2)2)، تقرر ما يلي:

 - حل الشركة؛

برادة  ليلى  السيدة  تعيين   -  

الوطنية  للبطاقة  الحاملة  سني 
للشركة  كمصفي   BE779673 رقم 

وتحديد التزاماتها وصالحياتها؛

تعيين املقر اال تماعي للشركة   -  

كمقر للتصفية؛

 - صالحيات اإل راءات القانونية؛

في  القانوني  اإليداع  تم   ((

بالدار  التجارية  املحكمة  سجل 

تحت   (2(( فبراير   24 في  البيضاء، 

الرقم732)82 . 

املستخلص والبيانات.

662I

شركة PROMATERIEL ش.م.م بشريك وحيد

PROMATERIEL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شركة PROMATERIEL ش.م.م 
بشريك وحيد

رقم 22 ، زنقة الترمدي ، م.ج 
32222 - فا2 ، 32222، فا2 

املغرب
PROMATERIEL شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 22 ، 
زنقة الترمدي ، م.ج - فا2 - 32222 

فا2 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
72327

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(2 د نبر   23
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PROMATERIEL
تهدف   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الشركة في كل من املغرب والخارج إلى:
وأدوات  املعدات  في  التجارة   -  
التجارية  األنشطة  لجميع  التجهيز 
بكافة  والصناعات  والخدماتية 

أنواعها.
 - اإلستيراد والتجارة بشكل عام.

 - املشاركة املباشرة أو غير املباشرة 
للشركة ، بأي وسيلة ، في شركات تم 
تكون  قد  والتي  إنشاؤها،  سيتم  أو 
سيما  وال  الشركة،  بهدف  مرتبطة 
شركات  ديدة إنشاء  طريق   عن 
أو االشتراك الرعاية  أو   أو املساهمة 
أو  املالية  األوراق  شراء  إعادة  أو 
أو  االندماج  أو  اال تماعية  الحقوق 
التحالف أو الشراكة أو إدارة اإليجار،
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 - وبصفة عامة ،  ميع املعامالت 

الصناعية والتجارية واملالية املنقولة 

وغير املنقولة التي قد تكون مرتبطة 

بغرض  مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل 

الشركة و ميع األغراض املماثلة أو 

ذات الصلة ؛
عنوان املقر اال تماعي : رقم 22 ، 
زنقة الترمدي ، م.ج - فا2 - 32222 

فا2 املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسمال الشركة: 222.222.) 

درهم، مقسم كالتالي:

 : عمر  عزوزي  الودغيري  السيد 

أصل تجاري بقيمة 222.222.) درهم 

مقسم إلى 2.222) حصة بقيمة 222 

درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عمر  عزوزي  الودغيري  السيد 

الزهراء  فاطمة  لال  شارع  عنوانه(ا) 

 32222  9 شقة رقم   ، إقامة ندى   ،

فا2. املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عمر  عزوزي  الودغيري  السيد 

الزهراء  فاطمة  لال  شارع  عنوانه(ا) 

 32222  9 شقة رقم   ، إقامة ندى   ،

فا2. املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   25 بتاريخ  بفا2  التجارية 

))2) تحت رقم 762.

662I

 FIDUCIAIRE DE MANAGEMENT ET

D’INVESTISSEMENT

MAROC OFFSHORING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE DE MANAGEMENT

ET D›INVESTISSEMENT

 N°73 AV ZERKTOUNI RCE

 RITA 4EME ETAGE ، 30000، FES

MAROC

MAROC OFFSHORING شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي مكت8 8) 
الطابق الرابع مكت8 الصفاء طريق 
صفرو موالي رشيد - 32222 فا2 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

72329
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   29
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MAROC OFFSHORING
استغالل   : غرض الشركة بإيجاز 

مركز اتصال دولي.
عنوان املقر اال تماعي : مكت8 8) 
طريق  الطابق الرابع مكت8 الصفاء 
فا2   32222  - صفرو موالي رشيد 

املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 3.322  : ياسين  الغزالي  السيد 

حصة بقيمة 22 درهم للحصة .
تيسير  محمود  ططري  السيد 
درهم   22 بقيمة  حصة   3.322  :

للحصة .
 3.422  : بهيجة  بوعياد  السيدة 

حصة بقيمة 22 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  ياسين  الغزالي  السيد 
اقامة نور   4 3) عمارة أ شقة  قطاع 
 32222 الرياض  حي  روبينية  شارع 

فا2 املغرب.
تيسير  محمود  ططري  السيد 
حي السوريين زنقة أحمد  عنوانه(ا) 
طنجة   92222  37 رقم  سكيرج 

املغرب.

بهيجة عنوانه(ا)  بوعياد  السيدة 
28 شارع عبد الرحيم السقاط طريق 

عين السمن 32222 فا2 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  ياسين  الغزالي  السيد 
اقامة نور   4 3) عمارة أ شقة  قطاع 
 32222 الرياض  حي  روبينية  شارع 

فا2 املغرب
تيسير  محمود  ططري  السيد 
حي السوريين زنقة أحمد  عنوانه(ا) 
سكيرج رقم 37 32222 فا2 املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   25 بتاريخ  بفا2  التجارية 

))2) تحت رقم 767.
66(I

DRIEB & ASSOCIES

EDIFIX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

DRIEB & ASSOCIES
 N° 62 BD DE LA RESISTANCE
 IMMEUBLE CASA BUSINESS ،
20110، CASABLANCA MAROC

EDIFIX شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 6), محج 
مر2 السلطان الطابق األول الرقم 

3 الدار البيضاء 2232) الدار 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
498423

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(2 مار2   29
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
.EDIFIX : اإلقتضاء بمختصر تسميتها
غرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الشركة سواء في املغرب أو في الخارج 

لفائدتها أو لفائدة الغير:

املباني  تجديد   ، املهن  -  ميع   
املائي  العزل   ، اإلنشائية  األعمال   ،
 ، الطالء   ، الكهرباء   ، السباكة   ،
االتصاالت   ، والجدران  األرضيات 

الهاتفية.
كافة  ومتابعة  وتنسيق  إنجاز   -
واألشغال  البناء  ومواقع  الدراسات 

العامة والتصاميم والخبرة.
وتحجيم  وتصميم  تخطيط   -

 ميع األعمال.
أعمال  كافة  وإنجاز  دراسة   -
والطرق  والتحضر  املدنية  الهندسة 
املعدات  لتأ ير  املختلفة  والشبكات 

واألدوات.
الصرف   ، -  ميع أعمال الحفر   
 ، التسوية   ، التطوير   ، الصحي 
املحاذاة ، الهدم ، الطرق والشبكات 

املختلفة.
كان  ما  كيف  املشاريع  إدارة   -
املدنية،  الهندسة  مباني  شكلها، 
وتقديم  االستشارات  وإ راء  ميع 
 ميع النصائح في املجاالت املذكورة 

أعاله.
أنواع  تصدير  ميع  و  استيراد   -

املنتجات واملواد واألدوات.
وتجارة  وبيع  وشراء  تركي8   -
واملنتجات  املواد  وتسويق  ميع 
أنواعها  اختالف  على  واألشياء 
ونقل  ميع  وتوزيعها  ومنشأها 

األشغال العمومية والبضائع.
- الصيانة والرقابة و ميع عمليات 
التوصيل والوساطة التجارية وتمثيل 
كانت  مهما  والسلع  املنتجات   ميع 
طبيعتها ومنشأها أو و هتها التي تقع 

في نطاق غرض الشركة.
واستئجار  وحيازة  إنشاء   -  
التجارية،  األصول  كل  واستغالل 
أو  بالجملة  البيع  ومحالت  واملخازن 
التجزئة للسلع واملنتجات التي تدخل 

في غرض الشركة.
-  ميع األنشطة التابعة للوساطة 

التجارية.
الحصول على امتياز واستغالل   -
وبيع كافة براءات االختراع والعالمات 

التجارية والتراخيص.
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العمليات  في  ميع  املشاركة   -  
بشكل  سواء  الصناعية،  التجارية، 
مباشر أو غير مباشر من خالل إنشاء 
أو  مساهمات  أو  شركات  ديدة 
أوراق  شراء  أو  اشتراكات  أو  رعاية 
مالية للشركات أو عمليات اندماج أو 

تحالفات.
عامة،  ميع  وبصفة   -
أو  الصناعية  أو  التجارية  العمليات 
املالية أو املنقولة أو العقارية املتعلقة 
بشكل مباشر أو غير مباشر باملغرب أو 
املذكورة  باألشياء  بالخارج واملتعلقة 
ذات  أو  مماثلة  أشياء  بأي  أو  أعاله 
من شأنها أن تعزز تنميتها أو   ، صلة 

توسيعها.
عنوان املقر اال تماعي : 6), محج 
مر2 السلطان الطابق األول الرقم 3 
2232) الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:  رأسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:
522 حصة   : السيد فيصل غربي 

بقيمة 222 درهم للحصة .
 522  : الصافي  املهدي  السيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  غربي  فيصل  السيد 
 3 طابق  أ  عمارة  اليسر  إقامة   ،48
أنفا  زنقة احمد الشر�سي-   26 شقة 

2252) الدار البيضاء املغرب.
عنوانه(ا)  الصافي  املهدي  السيد 
33، ممر الريضان ع 2 2592) الدار 

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  الغربي  فيصل  السيد 
 3 طابق  أ  عمارة  اليسر  إقامة   ،48
أنفا  زنقة احمد الشر�سي-   26 شقة 

2252) الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أبريل 2)2) تحت رقم 773893.
663I

CCJF

THE WIRES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

CCJF

 Bd la corniche Rés Al Yacht

 imm B 5ème Etg Casablanca ،

20040، CASABLANCA MAROC

THE WIRES شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي طريق 

ازمور كلم )) طماريس23 - 2222) 

الدارالبيضاء املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.227.543

الوحيد الشريك  قرار   بمقت�سى 

تم   (2(2 د نبر   32 في  املؤرخ 
بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

أي  درهم«   7.222.222« قدره 

إلى  درهم«   3.222.222« من 

 : طريق  عن  درهم«   22.222.222«

تقديم حصص نقدية أو عينية

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم 66))82.

664I

cabinet comptable chtioui

س ا-ن ا-ج ا
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

cabinet comptable chtioui

 av tlemssani n°4bis ksar el kbir

 av ahmed tlemssani n° 4 B ksar

 el kbir، 92150، ksar el kbir

maroc

2 ا-ن ا-ج ا شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 234 شارع 

محمد الخراز الطابق االول - 2)932 

تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

32957

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعداد القانون   (2(( فبراير   23

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء بمختصر تسميتها : 2 ا-ن 

ا-ج ا.

اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء.

عنوان املقر اال تماعي : 234 شارع 

محمد الخراز الطابق االول - 2)932 

تطوان املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسمال الشركة: 2.522.222 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد الهوتي عبد االاله : 25.222 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

االاله  عبد  الهوتي  السيد 

عنوانه(ا) شارع سيدي بوحا ة رقم 

59 252)9 القصر الكبير املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

االاله  عبد  الهوتي  السيد 

عنوانه(ا) شارع سيدي بوحا ة رقم 

59 252)9 القصر الكبير املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   22 االبتدائية بتطوان بتاريخ 

))2) تحت رقم 585.

665I

STE FIDUCIAIRE ABBAOUI SARL AU 

EWOND
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 STE FIDUCIAIRE ABBAOUI

SARL AU

الطابق الثالث شارع عالل ابن عبد 

هللا رقم )3 الريش ، 422)5، الريش 

املغرب

EWOND شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 36 

تجزئة الرفاهية الريش - 422)5 

الريش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3279

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(( فبراير   2(

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.EWOND

محطة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

او  التجارية  االعمال   ، الوقود 

املفاوضة و االشغال املختلفة .
 36 رقم   : عنوان املقر اال تماعي 

 5(422  - الريش  الرفاهية  تجزئة 

الريش املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 2.222  : السيد ا ضيض محمد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
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السيد ا ضيض محمد عنوانه(ا) 

غينيا   22222 االستوائية  غينيا 

االستوائية غينيا االستوائية.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ا ضيض محمد عنوانه(ا) 

غينيا   22222 االستوائية  غينيا 

االستوائية غينيا االستوائية

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   25 االبتدائية بميدلت بتاريخ 

))2) تحت رقم 42.

666I

FIDUCIAIRE DAR DMANA

ATLAS BATIMAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

FIDUCIAIRE DAR DMANA

 LOT AL FARAH HAJ FATEH

 IMM 20 APT1 ، 20100،

CASABLANCA MAROC

ATLAS BATIMAR شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي طريق والد 
زيان حي ال يرند مدخل ن الطابق 

4 الشقة 7 اقامة السالم - 2222) 

الدارالبيضاء املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.446242

الوحيد الشريك  قرار   بمقت�سى 

تم   (2(2 د نبر   23 في  املؤرخ 
بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

أي  درهم«   5.922.222« قدره 

إلى  درهم«   4.222.222« من 

طريق  عن  درهم«   22.222.222«

الشركة  ديون  مع  مقاصة  إ راء   :

املحددة املقدار و املستحقة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يناير ))2) تحت رقم 827332.

667I

SMART FORMA

AGRIBEES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SMART FORMA
املرك8 االقتصادي واال تماعي قلعة 

السراغنة رقم 33 الشقة 4 قلعة 
السراغنة، 43222، قلعة السراغنة 

املغرب
AGRIBEES شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي دوار أوالد 
اعلي  ماعة زمران قلعة السراغنة 

43222 قلعة السراغنة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5237
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   32
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AGRIBEES
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
 Apiculteur /Aménagement des

.espaces vert
عنوان املقر اال تماعي : دوار أوالد 
اعلي  ماعة زمران قلعة السراغنة 

43222 قلعة السراغنة املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد أيوب لحوير عنوانه(ا) دوار 
السراغنة  قلعة  زمران  اعلي  اوالد 

43222 قلعة السراغنة املغرب.
عنوانه(ا)  الخليل  ياسن  السيد 
دوار اوالد اعلي زمران قلعة السراغنة 

43222 قلعة السراغنة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

السيد أيوب لحوير عنوانه(ا) دوار 
السراغنة  قلعة  زمران  اعلي  اوالد 

43222 قلعة السراغنة املغرب
عنوانه(ا)  الخليل  ياسن  السيد 
دوار اوالد اعلي زمران قلعة السراغنة 

43222 قلعة السراغنة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بقلعة السراغنة بتاريخ 24 

فبراير ))2) تحت رقم 62/2022.
668I

املركز الجهوي لالستثمار لجهة درعة تافياللت ملحقة 

ورزازات

 SOCIETE CONFIANCE
CONSEIL SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثمار لجهة درعة 
تافياللت ملحقة ورزازات

شارع موالي رشيد عمارة داد2 
الطابق االول ورزازات، 45222، 

ورزازات املغرب
 SOCIETE CONFIANCE CONSEIL

SARL AU شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 335 
اديس نغير - 45822 تنغير املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(227

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (228 أبريل   29
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 SOCIETE CONFIANCE CONSEIL

. SARL AU

 *  : بإيجاز  الشركة  غرض 
.و  القانونية.محاسباتية  االستشارة 

 بائية
* شركة تدري8 و تكوينات 

عنوان املقر اال تماعي : رقم 335 
اديس نغير - 45822 تنغير املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 92.222 الشركة:  رأسمال  مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

ايوب  الحف�سي  السيد • 
درهم   2.222 بقيمة  حصة   92  :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد • الحف�سي ايوب عنوانه(ا) 
تنغير   45822 اديس نغير   335 رقم 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد • الحف�سي ايوب عنوانه(ا) 
تنغير   45822 اديس نغير   335 رقم 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماي   28 بتاريخ  بتنغير  االبتدائية 

228) تحت رقم 694.

669I

MON COMPTABLE SARL

AYOUB DOUI TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MON COMPTABLE SARL
 36RUE DE BERKANE 2 EME

 ETAGE APPT 6 OUJDA ، 60000،
OUJDA MAROC

AYOUB DOUI TRANS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 65 تجزئة 
حامدي ظهر املحلة - 62222 و دة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

38785
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعداد القانون   (2(( فبراير   24

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AYOUB DOUI TRANS

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغير.

عنوان املقر اال تماعي : 65 تجزئة 

و دة   62222  - حامدي ظهر املحلة 

املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد العدلي توفيق : 822 حصة 

بقيمة 222 درهم للحصة .

22) حصة   : السيد ملوك محمد 

بقيمة 222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  توفيق  العدلي  السيد 

املهدي  الطاحاويشارع  تجزئة   8(

بنسعيد 62222 و دة املغرب.

عنوانه(ا)  محمد  ملوك  السيد 

تجزئة  الروداني  ابراهيم  شارع 

 24 رقم   2 الطلحاوي زنقة الفردو2 

62222 و دة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  محمد  ملوك  السيد 

تجزئة  الروداني  ابراهيم  شارع 

 24 رقم   2 الطلحاوي زنقة الفردو2 

62222 و دة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   25 بتاريخ  بو دة  التجارية 

))2) تحت رقم 7).

672I

socogese

»SENOUAZ«
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر اال تماعي للشركة
socogese

 Bd. Prince Héritier Résidence
 Mly El-Kamel Fès ، 30000، Fès

Maroc
»SENOUAZ« شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي بقعة 52 
تجزئة النماء الحي الصناعي بنسودة 

- 32222 فا2 املغرب.
تحويل املقر اال تماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(4257

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تحويل   (2(2 نونبر   (5 املؤرخ في 
للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 
الحي  النماء  تجزئة   52 »بقعة  من 
فا2   32222  - بنسودة  الصناعي 
إلى »2 زنقة الفرزدق ملع8  املغرب« 

الخيل - 32222 فا2 املغرب«
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   24 بتاريخ  بفا2  التجارية 

))2) تحت رقم 2022/740.
672I

FLASH ECONOMIE

BALZATEX
إعالن متعدد القرارات
BALZATEX « - S.A.R.L «

بمقت�سى عقد تلقته األستاذة   -  I
بالدار  موثقة  السقاط  أمينة 
 ،(2(2 د نبر   26 بتاريخ  البيضاء، 
وهبت السيدة عفاف بناني للسيدة 
مهى برادة (3222) حصة، أي مجموع 
 « شركة  في  تمتلكها  التي  الحصص 
شركة   ،  BALZATEX « - S.A.R.L
رأسمالها  محدودة،  مسؤولية  ذات 
مقرها  درهم،   1.000.000,00
 –  73  – البيضاء  بالدار  اال تماعي 

شارع موالي سليمان.
الغير  الجمع  قرار  -بمقت�سى   II
عادي الذي تلقته األستاذة املذكورة 
2)2)، قرر  26 د نبر  بتاريخ  أعاله، 
املذكورة  للشركة  الوحيد  الشريك 

األخذ ب :

اال تماعـية  الحصـص  هبـة   -
املذكورة أعاله.

- استمرارية الشركة كشركة ذات 
وحيد  بشريك  محدودة  مسؤولية 

.(S.A.R.L D’A.U(
- التأكيد على تعيين السيدة مهى 
برادة كمسيرة وحيدة و مديرة لفروع 

الشركة، ملدة غير محددة.
- تحيين النظام األسا�سي كشركة 
بشريك  محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  III
الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار 
تحت   ،(2(2 د نبر   (( في  البيضاء 

عدد 825439.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   IV  -
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
تحت   ،(2(( يناير   2( في  بمراكش 

عدد 232692.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  V
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
تحت   ،(2(( فبراير   24 في  بالرباط 

عدد 226))2.
لالستخالص و النشر

املسيرة الوحيدة

67(I

FLASH ECONOMIE

COMMENT DIRE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

COMMENT DIRE
شركة ذات مسؤولية محدودة، 

رأسمالها 22.222 درهم
املقر الرئيس: زنقة سمية، إقامة 

شهرزاد 3، الطابق 5، رقم ))، حي 
النخيل الدارالبيضـاء

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

محرر  عرفي  عقد  بمو 8  أوال: 
بالدارالبيضاء بتاريخ 8) يناير ))2)، 

قام كل من:
ماري  تيزيز  فلورنس  السيدة   ·
 Florence Thérèse Marie - برومنت
 (2 بتاريخ  املزدادة   ،BRUMENT
د نبر 2967، القاطنة برقم 4، ممر 

الحاملة  الدارالبيضاء،   – أنفا  األرز، 

اإلقامة)  (بطاقة  التسجيل  لشهادة 

،BK25952F رقم

املالكة ملا قدره  52 حصة

 Rachid  – السيد رشيد دليمي   ·

فبراير   22 بتاريخ  املزداد   ،DLIMI

ممر األرز،   ،4 القاطن برقم   ،2965

الحامل  الدارالبيضاء،   – أنفا 

عدد  للتعريف  الوطنية  للبطاقة 

، A(42224

 2  .................. قدره  ملا  املالك 

حصة

 Nessrine – السيدة نسرين نبزار ·

 23 بتاريخ  املزدادة   ،  NABZAR

بحدائق  القاطنة   ،2988 يوليوز 

الجماعة   ،54 رقم  فيال  بوسكورة، 

لبسوكورة-الدارالبيضاء،  الحضرية 

للتعريف  الوطنية  للبطاقة  الحاملة 

، Q(66252 عدد

 49  .  .................. املالكة ملا قدره 

حصة 

املجموع 222 حصة

لشركة  األسا�سي  النظام  بوضع 

محدودة خصائصها  مسؤولية  ذات 

كما يلي:

 - دير  كومون  التسمية: 

COMMENT DIRE

إقامة  زنقة سمية،  املقر الرئيس: 

حي   ،(( رقم   ،5 الطابق   ،3 شهرزاد 

النخيل - الدارالبيضاء

هدف الشركة: تهدف الشركة إلى 

ما يلي:

· النشر بجميع أشكاله والصياغة 

والنشر  والتوزيع  والبيع  والتأليف 

واملجالت  الكت8  وتسويق  ميع 

األفالم  في  املتخصصة  الدورية 

واألقراص املدمجة وألعاب الفيديو 

واألقراص اإلفتراضية الرقمية ؛ 

على  الوثائق  كافة  ونسخ  نقل   ·

منها  وخاصة  الوسائط   ميع 

الورقية والبصرية والسمعي البصري 

والفيديو والوسائط اإللكترونية ؛
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مواقع  كافة  وتسيير  ·انشاء 
اإلنترنيت وكافة الوسائط املستعملة 
تا ر  أو  كوسيط  سواء  اإلشهار  في 
بغرض نشر وتوزيع الجرائد واملجالت 

الدورية والكت8؛
وتدبير  واستغالل  اقتناء   ·
وحقوق  وعقود  التجارية  العالمات 

امللكية الفكرية؛
واملناقشات  اللقاءات  تنظيم 
والفكرية  األدبية  والجلسات 
في  املنظمة  واألمسيات  والحفالت 
والترويج  التسويق  حمالت  إطار 
واملنتجات  العالمات  ونشر  وتطوير 

واملنتو ات املقرر استغاللها؛
املنتو ات  وبيع  ميع  شراء   ·
الورقية والبطاقات واملواد الثقافية 

.....؛
واملشورة  املساعدة  تقديم   ·
بكافة أشكاله  واإلستشارة والتكوين 
النشاط  وتنمية  بتطوير  املرتبط 
والتوزيع  بالنشر  املتعلق  األسا�سي 
الدورية  واملجالت  الكت8  وتسويق 

واألنشطة الثقافية ؛
· وعموما  ميع العمليات التجارية 
والعقارات  املنقوالت  وفي  واملالية 
املرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر 
تنمية  شأنها  من  أو  الشركة  بهدف 

أنشطة الشركة وتطويرها.
تاريخ  من  ابتداء  سنة   99 املدة: 

التأسيس.
رأسمال الشركة:

مبلغ  في  الشركة  رأسمال  يحدد 
222 حصة  درهم موزع إلى   22.222
من فئة 222 درهم للحصة الواحدة. 
السيدة  تعيين  التسيير:تم 
فلورنس تيزيز ماري برومنت والسيدة 
نسرين نبزار مسيرتين للشركة ملدة غير 

محددة.
السنة املالية للشركة:

في  للشركة  املالية  السنة  تبتدئ 
فاتح يناير وتنتهي في متم د نبر.

األرباح:
القانوني،  االحتياطي  إلى   5%
ويخصص الرصيد الباقي حس8 قرار 

الشركاء.

تم تقييد الشركة بالسجل  ثانيا: 
عدد  تحت  بالدارالبيضاء  التجاري 
 15/02/2022 بتاريخ   53(565
بتاريخ  القانوني  اإليداع  تم  كما 

15/02/2022 تحت عدد 935)82.
للخالصة والتذكير

هيئة التسيير
673I

socogese

»SENOUAZ«
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

socogese
 Bd. Prince Héritier Résidence

 Mly El-Kamel Fès ، 30000، Fès
Maroc

»SENOUAZ« شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اال تماعي بقعة 52 
تجزئة النماء الحي الصناعي بنسودة 

- 32222 فا2 املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(4257

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 2) ماي 2)2) تمت إضافة 
إلى نشاط الشركة  التالية  األنشطة 

الحالي :
نشاط فالحي.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
فبراير   24 بتاريخ  بفا2  التجارية 

))2) تحت رقم 2022/741.
674I

عزالدين مختاري

KATANI AMACH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

عزالدين مختاري
حي السالم بلوك 43 رقم 34 سيدي 
سليمان ، 22)24، سيدي سليمان 

املغرب
KATANI AMACH شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي دوار 
التغتري دار العسلوجي - 24222 

بلقصيري املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
799

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   27
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.KATANI AMACH
بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

القطاني بالجملة والتقسيط.
دوار   : اال تماعي  املقر  عنوان 
 24222  - العسلوجي  دار  التغتري 

بلقصيري املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 2.222  : امعا�سي  املهدي  السيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
 2222  : امعا�سي  املهدي  السيد 

بقيمة 222 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد املهدي امعا�سي عنوانه(ا) 
العسلوجي  دار  قدور  اوالد  دوار 

24222 بلقصيري املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد املهدي امعا�سي عنوانه(ا) 
العسلوجي  دار  قدور  اوالد  دوار 

24222 بلقصيري املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  بلقصيري  بمشرع  االبتدائية 

26 فبراير ))2) تحت رقم 29.

675I

zerba service

zerba service
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

zerba service
 lots &é drissia é eme etags fes ،

32222، فا2 املفرب
zerba service شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي : اقامة )2 
ادريسية الطابق ) فا2 - 32222 

فا2 مغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.4(749

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
))2) تقرر حل  28 فبراير  املؤرخ في 
zerba service شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ 
وعنوان  درهم   22.222 رأسمالها 
ادريسية   2( مقرها اإل تماعي اقامة 
الطابق ) فا2 - 32222 فا2 مغرب 

نتيجة الزمة اقتصلدية.
و عين:

و  الزوي�سي  طارق  السيد(ة) 
بريستيجيا  5)تجزئة  عنوانه(ا) 
فا2   32222 م ج فا2   26 الشقة 

مغرب كمصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
بتاريخ 28 فبراير ))2) وفي تجوئة )2 
الطابق ) فا2 - 32222 فا2 مغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   25 بتاريخ  بفا2  التجارية 

))2) تحت رقم 779/2022.
676I

مكت8 الجرودي

OM DINA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكت8 الجرودي
شارع 28 نونبر رقم 4) الناضور ، 

222)6، الناضور املغرب
OM DINA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
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وعنوان مقرها اإل تماعي دوار 
ابنعيساتا براقة 222)6 الناضور 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : في 

طور االنجاز
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(( فبراير   26
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 OM  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DINA
خياطة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املالبس و بيعها.
دوار   : اال تماعي  املقر  عنوان 
الناضور   6(222 براقة  ابنعيساتا 

املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 522  : اليماني  بن  دينة  السيدة 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
 522  : اليماني  فاطمة  السيدة 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
 : اليماني  بن  دينة  السيدة 

52.222درهم بقيمة 222 درهم.
 : اليماني  فاطمة  السيدة 

52.222درهم بقيمة 222 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة دينة بن اليماني عنوانه(ا) 
دوار ابنعيساتا براقة 222)6 الناضور 

املغرب.
السيدة فاطمة اليماني عنوانه(ا) 
دوار ابنعيساتا براقة 222)6 الناضور 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة دينة بن اليماني عنوانه(ا) 
دوار ابنعيساتا براقة 222)6 الناضور 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتاريخ 25 فبراير 

))2) تحت رقم 72).
677I

AMJAD ANOUAR

ECOLOTRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

AMJAD ANOUAR
 HAY ESSALAM BLOC 10 N°

 APPT 05 ، 14200، SIDI 84-83
SLIMANE MAROC

ECOLOTRANS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي اقامة وداد 
 هان زاوية شارع بئرانزران و املغرب 
العربي شقة 22 - 22)24 سيدي 

سليمان املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(687

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   (2(( يناير   (5 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد (ة) رشيد بنعبد هللا 
492 حصة ا تماعية من أصل 492 
بنعبد هللا  (ة)  السيد  لفائدة  حصة 

محمد بتاريخ 5) يناير ))2).
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
االبتدائية بسيدي سليمان بتاريخ 22 

فبراير ))2) تحت رقم 4).
678I

مكت8 الجرودي

BIJOU ICE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكت8 الجرودي
شارع 28 نونبر رقم 4) الناضور ، 

222)6، الناضور املغرب
BIJOU ICE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي حي كاليطا 
بني انصار 222)6 الناضور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : في 

طور االنجاز

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(( فبراير   26

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 BIJOU : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.ICE

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

 LA FABRICATION ET LA

 COMMERCIALISATION EN

 GROS EN DEMI GROS DE LA

.GLACE EN ECAILLE

عنوان املقر اال تماعي : حي كاليطا 

بني انصار 222)6 الناضور املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 2.222  : بيجو  محمد  السيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .

 : بيجو  محمد  السيد 

222.222درهم بقيمة 222 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محمد بيجو عنوانه(ا) حي 
الناضور   6(222 انصار  بني  كاليطا 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد بيجو عنوانه(ا) حي 
الناضور   6(222 انصار  بني  كاليطا 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور بتاريخ 25 فبراير 

))2) تحت رقم 69).

679I

STE ZIZ COMPTA

STE ML TECHNO TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE ZIZ COMPTA
 RUE MOHAMED EK KORI

 N° 39 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

 STE ML TECHNO TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي القبو 
الكائن برقم 9)6 تجزئة موالي 

علي الشريف الرشيدية - 222)5 
الرشيدية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
255(2

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(2 د نبر   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. ML TECHNO TRAVAUX
مقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 
انشاء خط انابي8 مياه للري الزراعي 

بالتنقيط
تجارة

اشغال البناء واالشغال املختلفة .
القبو   : اال تماعي  املقر  عنوان 
موالي  تجزئة   6(9 برقم  الكائن 
 5(222  - الرشيدية  الشريف  علي 

الرشيدية املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد محمد عالء مغفر : 2.222 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
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والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

مغفر  عالء  محمد  السيد 
الفتح  تجزئة   372 رقم  عنوانه(ا) 
مكنا2   52222 مكنا2  توالل   2(

املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
مغفر  عالء  محمد  السيد 
الفتح  تجزئة   372 رقم  عنوانه(ا) 
مكنا2   52222 مكنا2  توالل   2(

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (2 بتاريخ  بالرشيدية  االبتدائية 

د نبر 2)2) تحت رقم 558).
682I

moorish co

AFRICA IT INNOVATION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

moorish co
 3rue ishsaq ibn hanin etage

 1 apt 1 bd yacoub elmansour
 casablanca ، 20100، casablanca

maroc
AFRICA IT INNOVATION شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 62 شارع 
اللة الياقوت وزاوية مصطفى 

املعاني املركزالتجاري رياض رقم 85 
الطابق ) الدار البيضاء - 2222) 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
53(363

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   24
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AFRICA IT INNOVATION
التدقيق   : غرض الشركة بإيجاز 
تكنولو يا  مجال  في  واالستشارات 
التدريبية. والدراسات  املعلومات 

استيراد و تصدير.
62 شارع  عنوان املقر اال تماعي : 
اللة الياقوت وزاوية مصطفى املعاني 
85 الطابق  املركزالتجاري رياض رقم 
الدار   (2222  - البيضاء  الدار   (

البيضاء املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 22.222 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 222  : صدراوي  محمد  السيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد صدراوي عنوانه(ا) 
زنقة  زاوية  الجديدة  طريق   (64
الدار   45 شقة   5 طابق  آكاسيا 
البيضاء  الدار   (2222 البيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد صدراوي عنوانه(ا) 
زنقة  زاوية  الجديدة  طريق   (64
آكاسيا طابق 5 شقة 45 الدار البيضاء 

2222) الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم 524)82.

682I

Fiducia Agency Khouribga

SOCIETE SECURLAND
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Fiducia Agency Khouribga
 AV MOULAY YOUSSEF, 4(

 APPT 66 ، 25000، KHOURIBGA
املغرب

SOCIETE SECURLAND شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 7) 
مكرر، زنقة أوالد ادليم - 222)8 

طانطان املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
6235

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(2 نونبر   32
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE SECURLAND
أشـــغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الــحراســــة.
 (7 رقم   : عنوان املقر اال تماعي 
 8(222  - ادليم  أوالد  زنقة  مكرر، 

طانطان املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 2.222  : البـــوني  محمــد  السيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  البـــوني  محمــد  السيد 
كلميم   82222 23( حي القد2 رقم 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  البـــوني  محمــد  السيد 
كلميم   82222 23( حي القد2 رقم 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بطانطان بتاريخ 25 فبراير 

))2) تحت رقم 2022/36.
68(I

COMPTAPRESS

 SOCIETE INTERNATIONAL
 ACADEMY OF BUSINESS
 ENGINEERING SCIENCES

 AND TECHNOLOGY
»LABEST« SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

COMPTAPRESS
 AV DES FAR 5 VN MEKNES ،

50000، MEKNES MAROC
 SOCIETE INTERNATIONAL
 ACADEMY OF BUSINESS

 ENGINEERING SCIENCES AND
 TECHNOLOGY »LABEST« SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي : الطابق 
الثالث شقة 9 إقامة أم الربيع رقم 

)22 شارع محمد الساد2 مكنا2 - 
52222 مكنا2 املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.534(3
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   (2(2 نونبر   2( املؤرخ في 
 SOCIETE INTERNATIONAL
 ACADEMY OF BUSINESS
 ENGINEERING SCIENCES AND
 TECHNOLOGY »LABEST« SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ 
وعنوان  درهم   222.222 رأسمالها 
مقرها اإل تماعي الطابق الثالث شقة 
شارع   22( رقم  الربيع  أم  إقامة   9
 52222  - مكنا2  الساد2  محمد 
املوافقة  ل-  نتيجة  املغرب  مكنا2 

على قرار املصفي .
- اإلقرار بغلق التصفية .

التصفية  حساب  فحص   -
واعتماده .

- إبراء ذمة املصفي..
و عين:

و  العلمي  محمد  السيد(ة) 
زنقة   266 حي النصر رقم  عنوانه(ا) 
مكنا2   52222 ويسالن  أسفي 

املغرب كمصفي (ة) للشركة.
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و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

الطابق  وفي   (2(2 نونبر   2( بتاريخ 

إقامة أم الربيع رقم   9 الثالث شقة 

)22 شارع محمد الساد2 مكنا2 - 

52222 مكنا2 املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   24 بتاريخ  بمكنا2  التجارية 

))2) تحت رقم 45.

683I

إئتمانيات الدريوش

Société PALTAGRI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

إئتمانيات الدريوش

شارع عالل بن عبد هللا رقم 48 ص 

ب )68، 222)9، العرائش املغرب

Société PALTAGRI شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 

يوسف ابن تاشفين رقم 35 - 

222)9 العرائش املغرب.

وفاة شريك
رقم التقييد في السجل التجاري 

.4833

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 23 فبراير ))2) تم اإلعالم 

 FRANCISCO JOSE الشريك  بوفاة 

توزيع  و   RODRIGUEZ LOPEZ

لرسم   
ً
تبعا الورثة  على  حصصه 

 (2(( فبراير   23 في  املؤرخ  اإلراثة 

بالشكل األتي :

 MARIA RIOS السيد(ة) 

CARRASCO ، 668 حصة .

 MARIA RODRIGUEZ (ة)السيد

RIOS ، 166 حصة .

 FRANCISCO JOSE السيد(ة) 

RODRIGUEZ RIOS ، 166 حصة .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعرائش بتاريخ 26 فبراير 

))2) تحت رقم 23).

684I

 CENTRE ALAZHAR DE LA COMPTABILITE ET

GESTION

الفي دسطريبيسيو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 CENTRE ALAZHAR DE LA
COMPTABILITE ET GESTION

 HAY ALAZHAR PI4 RUE 3 BAT
 150 SIDI BERNOUSSI، 20600،

CASABLANCA MAROC
الفي دسطريبيسيو شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 29 مكرر 
زنقة ألحا 8 بوركون الدارالبيضاء 

29 مكرر زنقة ألحا 8 بوركون 
الدارالبيضاء 22622) الدارالبيضاء 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(72585

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   (2(2 يونيو   2( في  املؤرخ 

املصادقة على :
كرير  محمد  (ة)  السيد  تفويت 
حصة ا تماعية من أصل   27.222
(ة)  السيد  لفائدة  حصة   27.222
يونيو   2( بتاريخ  حاجي  عبداالله 

.(2(2
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يونيو 2)2) تحت رقم 735586.

685I

BMC

NEW BIO CLEAN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BMC
زنقة فرحات حشاد ، الطابق األول 
، ا، الدار البيضاء ، 2232)، الدار 

البيضاء املغرب
NEW BIO CLEAN شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 56 زنقة 
فرحات حشاد، الطابق األول، 
املكت8 رقم 2، الدار البيضاء 

الدارالبيضاء 2232) الدارالبيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
53(2(7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   26
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 NEW  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

. BIO CLEAN
إنشاءات   : غرض الشركة بإيجاز 

مختلف الخدمات .
زنقة   56  : عنوان املقر اال تماعي 
فرحات حشاد، الطابق األول، املكت8 
الدارالبيضاء  الدار البيضاء   ،2 رقم 

2232) الدارالبيضاء املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 222.222  : شكار  السيد  واد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
السيد  واد شكار : 2222 بقيمة 

222 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  شكار  السيد  واد 
 33 رقم   2 زنقة  كازابليزانس 
الدارالبيضاء   (2222 الدارالبيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  شكار  السيد  واد 
 33 رقم   2 زنقة  كازابليزانس 
الدارالبيضاء   (2222 الدارالبيضاء 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ - تحت 

رقم -.
686I

ECOCOMPTA

TIBAGRI
إعالن متعدد القرارات

ECOCOMPTA
 BD AMBASSADEUR 386
 BEN AICHA RESIDENCE
 MACHALLAH B.P:20290
 CASABLANCA ، 20290،

CASABLANCA MAROC
TIBAGRI »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
وعنوان مقرها اال تماعي: 57 

شارع  نين حي القد2 البرنو�سي - 
2622) الدارالبيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.422473
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
))2)تم اتخاذ  فبراير   27 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
حسن  محمود  ماهر  السيد  فوت 
احمد عبدالنبي الى السيد العيساوي 

حفيظ 522 حصة ا تماعية
قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 
ذاث  شركة  من  الشركة  تحويل 
الى شركة ذاث  املسؤولية املحدودة 
الشريك  دات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
استقالة السيد ماهر محمود حسن 

احمد عبدالنبي
قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

تحيين النظام االسا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

2
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم 25)823.
687I
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DEFI CONSEILS STRATEGIE SARL

MOCOSTAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 DEFI CONSEILS STRATEGIE
SARL

رقم 6، الشقة 4، الطابق الثاني، 
زنقة الجزائر، املدينة الجديدة، ، 

32222، فا2 املغرب
MOCOSTAR شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي )4 زنقة 

7 حي التازي الطابق التالت املر ة - 
32222 فا2 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
72(77

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(( فبراير   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MOCOSTAR
األشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

املختلفة املتعلقة بالبناء .
زنقة   4(  : عنوان املقر اال تماعي 
 - 7 حي التازي الطابق التالت املر ة 

32222 فا2 املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (2.222 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 (22  : عيادي  عبدالغاني  السيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عيادي  عبدالغاني  السيد 
عنوانه(ا) 4 زنقة 7 حي التازي املر ة 

32222 فا2 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

عيادي  عبدالغاني  السيد 
عنوانه(ا) 4 زنقة 7 حي التازي املر ة 

32222 فا2 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   24 بتاريخ  بفا2  التجارية 

))2) تحت رقم 3)7.
688I

FISCALITY CONSULTING CENTER

 STE BRIGHT SOLUTIONS
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

 FISCALITY CONSULTING
CENTER

 AV PRINCE MY ABDELLAH
 AHLAM B IMM 38 3EME

 ETAGE APPT 13 MARRAKECH
 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc
 STE BRIGHT SOLUTIONS SARL
AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي : تجزئة 
الكرم رقم 93 تاحناوت مراكش - 

42222 مراكش املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.87622

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
))2) تقرر حل  22 فبراير  املؤرخ في 
 STE BRIGHT SOLUTIONS SARL
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة   AU
ذات الشريك الوحيد مبلغ رأسمالها 
مقرها  وعنوان  درهم   222.222
 93 رقم  الكرم  تجزئة  اإل تماعي 
مراكش   42222  - تاحناوت مراكش 

املغرب نتيجة السباب خاصة.
و عين:

ايوب ايزم و عنوانه(ا)  السيد(ة) 
مراكش   75 رقم  السباعي  عرصة 
(ة)  42222 مراكش املغرب كمصفي 

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
تجزئة  وفي   (2(( فبراير   22 بتاريخ 
 - مراكش  تاحناوت   93 رقم  الكرم 

42222 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   26 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

))2) تحت رقم )94)23.
689I

 OUARZAZATE DES SERVICES JURIDIQUES

ET FISCAUX

INRZAF TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 OUARZAZATE DES SERVICES
JURIDIQUES ET FISCAUX

الشقة 2 الطابق 2 بلوك L رقم 
6 مكرر شارع موالي الطاهر بن 

عبد الكريم حي املقاومة ورزازات ، 
45222، ورزازات املغرب

INRZAF TRANS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي دوار 
اسلداي اغرم نوكدال ورزازات - 

45222 ورزازات املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

22867
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(( فبراير   27
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. INRZAF TRANS
 Transport : غرض الشركة بإيجاز
 national et international des

.marchandises pour autrui
دوار   : اال تماعي  املقر  عنوان 
 - ورزازات  نوكدال  اغرم  اسلداي 

45222 ورزازات املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 
درهم، مقسم كالتالي:

السيد محمد عمران : 522 حصة 
بقيمة 222 درهم للحصة .

522 حصة   : السيد محمد اكالو 
بقيمة 222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  عمران  محمد  السيد 
دوار اسلداي اغرم نوكدال ورزازات 

45222 ورزازات املغرب.
عنوانه(ا)  اكالو  محمد  السيد 
 45222 ورزازات  امرزكان  افليلت 

ورزازات املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  عمران  محمد  السيد 
دوار اسلداي اغرم نوكدال ورزازات 

45222 ورزازات املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تحت   - بتاريخ  بورزازات  االبتدائية 

رقم -.
692I

FIDUCIAIRE AL BARAKA

COIN DE CHAISES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

FIDUCIAIRE AL BARAKA
 RES LES CHAMPS CENTER
 165 DB ABDELMOUMEN

 IMM B ETG 4 N° 5 ، 20220،
CASABLANCA MAROC

COIN DE CHAISES شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 
 MAGASIN 12 RUE PERONNE
 BELVEDERE CASABLANCA -

2222) الدار البيضاء املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.494272

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   (2(( يناير   29 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من  أي  درهم«   4.222.222«
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»2.522.222 درهم« إلى »5.522.222 
تقديم حصص   : عن طريق  درهم« 

نقدية أو عينية
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم 974)82.
692I

FINANCIAL AND BUSINESS SOLUTIONS 

BODYEPIL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FINANCIAL AND BUSINESS
SOLUTIONS

57) شارع محمد الخامس عمارة بن 
حفصية الطايق االول رقم الشقة 2 

 ليز، 42262، مراكش املغرب
BODYEPIL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 55 اقامة 
حسنية رقم 5) الطابق التاني زنقة 
ابن تومرت  ليز - 42222 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2((727
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   (4
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BODYEPIL
استغالل   : غرض الشركة بإيجاز 

محل للتجميل .
عنوان املقر اال تماعي : 55 اقامة 
الطابق التاني زنقة   (5 حسنية رقم 
مراكش   42222  - ابن تومرت  ليز 

املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 22.222 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

34 حصة   : السيدة ركراك حنان 
بقيمة 222 درهم للحصة .

 33  : نسرين  العزيز  ابو  السيدة 
حصة بقيمة 222 درهم للحصة .

حصة   33  : السيدة عنان سلمى 
بقيمة 222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  حنان  ركراك  السيدة 
 (7 الشقة   3( عمارة  السالم  دار 

سعادة 42222 مراكش املغرب.
نسرين  العزيز  ابو  السيدة 
 945 رقم   2 النخلة  حي  عنوانه(ا) 

43222 القلعة املغرب.
عنوانه(ا)  سلمى  عنان  السيدة 
تجزئة الزرقطوني رقم 2222 بوعكاز 

42222 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  حنان  ركراك  السيدة 
 (7 الشقة   3( عمارة  السالم  دار 

سعادة 42222 مراكش املغرب
نسرين  العزيز  ابو  السيدة 
 945 رقم   2 النخلة  حي  عنوانه(ا) 

43222 القلعة املغرب
عنوانه(ا)  سلمى  عنان  السيدة 
تجزئة الزرقطوني رقم 2222 بوعكاز 

42222 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   22 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

))2) تحت رقم 3)8)23.
69(I

مكت8 املوثق

اقامات ايناس
إعالن متعدد القرارات

مكت8 املوثق
شارع عالل الفا�سي اقامة ياسمين 
الوالية ب) ما بين الطابقين املكت8 

رقم 3 تطوان ، 93222، تطوان 
املغرب

اقامات اينا2 »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوان مقرها اال تماعي: إقامة 

الحرية شارع لحسن عمارة 2 رقم 

)2 الطابق األول منطقة بنجدية 

إقامة الحرية شارع لحسن عمارة 

2 رقم )2 الطابق األول منطقة 

بنجدية 2)25) الدار البيضاء 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.427469

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

اتخاذ  2)2)تم  يونيو   22 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

 22 552 حصة ا تماعية بقيمة  بيع 

السيدة  بحوزة  التي  للحصة  دراهم 

خديجة  السيدة  إلى  شالفي  مريم 

حديم

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

 22 452 حصة ا تماعية بقيمة  بيع 

السيد  بحوزة  التي  للحصة  دراهم 

خديجة  السيدة  إلى  شالفي  يوسف 

حديم

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

قبول استقالة املسير القديم السيد 

يوسف شالفي مع اإلبراء من التسيير

قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

تعيين املسير الجديد السيدة خديجة 

حديم

قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 

من  للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 

املحدودة  املسؤولية  ذات  الشركة 

إلى الشركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد

قرار رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

من  للشركة  اال تماعي  املقر  نقل 

انفا شارع الحرية رقم  الدار البيضاء 

إلى الدار   25 الطابق الثالث رقم   22

إقامة الحرية شارع لحسن  البيضاء 
األول  الطابق   2( رقم   2 عمارة 

منطقة بنجدية

قرار رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
القانون  من   1ّ,4,6,7 املواد  تعديل 

األسا�سي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

على  ينص  الذي  2و4:  رقم  بند 
واملقر  القانوني  الشكل  تغيير  مايلي: 

اال تماعي للشركة
ينص  الذي  6و7:  رقم  بند 
الحصص  بيع  ميع  مايلي:  على 
السيد  يملكها  التي  اال تماغية 
الى  شالفي  ومريم  شالفي  يوسف 

السيدة خديجة حديم
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم 2))822.

693I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STE AUTO BIANE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
STE AUTO BIANE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 4 زنقة 
تافراوت البيطا الرشيدية - 222)5 

الرشيدية املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
25665

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(( فبراير   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. AUTO BIANE
تا ر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

سيارات مستعملة.
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 4 رقم   : اال تماعي  املقر  عنوان 
 - الرشيدية  البيطا  تافراوت  زنقة 

222)5 الرشيدية املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد نور الدين بيان عنوانه(ا) 
 ( العاطي  عين  تجزئة   435 رقم 
الرشيدية 222)5 الرشيدية املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

السيد نور الدين بيان عنوانه(ا) 
 ( العاطي  عين  تجزئة   435 رقم 
الرشيدية 222)5 الراشيدية املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  بالرشيدية  االبتدائية 

فبراير ))2) تحت رقم 24).
694I

إئتمانية الواحة

STE GEOMEX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

إئتمانية الواحة
) زنقة الحرية ، 222)5، الرشيدية 

املغرب
STE GEOMEX شركة ذات 
املسؤولية املحدودة(في طور 

التصفية)
وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 2) 
الشقة 4 زنقة املسجد - 222)5 

الرشيدية املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.3277

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   (2(( يناير   (2 املؤرخ في 
 STE شركة ذات املسؤولية املحدودة
 322.222 مبلغ رأسمالها   GEOMEX
درهم وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 
 5(222  - 4 زنقة املسجد  الشقة   (2
الرشيدية املغرب نتيجة ل : االزمة و 

توقف نشاط الشركة.

 (2 و حدد مقر التصفية ب رقم 
 5(222  - املسجد  زنقة   4 الشقة 

الرشيدية املغرب. 
و عين:

و  حمادي  نادية  السيد(ة) 
زنقة   4 الشقة   (2 رقم  عنوانه(ا) 
املغرب  الرشيدية   5(222 املسجد 

كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
-تم   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 
اإليداع القانوني باملحكمة االبتدائية 
 (2(( فبراير   25 بتاريخ  بالرشيدية 

تحت رقم 92.
695I

pouce des affaires

TACHFINE ALUMINIUM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

pouce des affaires
 Dar salama imm 24 appt 09 Ain

 sbaa Casablanca Dar salama
 imm 24 appt 09 Ain sbaa

 Casablanca، 20350، casablanca
maroc

TACHFINE ALUMINIUM شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإل تماعي شارع ابن 
تاشفين زنقة نقي8 ثرياط حي عين 
بر ة شارع ابن تاشفين زنقة نقي8 
ثرياط حي عين بر ة 2322) الدار 

البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.4(6962

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر   (2(2 د نبر   (3 في  املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 
 TACHFINE الوحيد  الشريك  ذات 
رأسمالها  مبلغ   ALUMINIUM
مقرها  وعنوان  درهم   222.222
زنقة  تاشفين  ابن  شارع  اإل تماعي 

نقي8 ثرياط حي عين بر ة شارع ابن 
ثرياط حي عين  نقي8  زنقة  تاشفين 
املغرب  الدار البيضاء   (2322 بر ة 

نتيجة ل : ظروف اقتصادية.
و حدد مقر التصفية ب شارع ابن 
ثرياط حي عين  نقي8  زنقة  تاشفين 
بر ة شارع ابن تاشفين زنقة نقي8 
الدار   (2322 ثرياط حي عين بر ة 

البيضاء املغرب. 
و عين:

و  الحو2  ايت  سعاد  السيد(ة) 
ادريس  موالي  شارع   83 عنوانه(ا) 
 (2322  6 الشقة   3 الطابق  االول 
(ة)  كمصفي  املغرب  البيضاء  الدار 

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
-تم   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 
التجارية  باملحكمة  القانوني  اإليداع 
فبراير   26 بتاريخ  البيضاء  بالدار 

))2) تحت رقم 49)823.
696I

NR SOLAR

NR SOLAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

NR SOLAR
 LOT JAWHARA CENTRE 6

 SKHIRAT ، 12050، SKHIRAT
MAROC

NR SOLAR شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

 LOT 6 وعنوان مقرها اإل تماعي
 JAWHARA CENTRE SKHIRAT -

.12050 SKHIRAT MAROC
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.228325

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   (2(2 مار2   22 في  املؤرخ 

املصادقة على :
الجامعي  منير  (ة)  السيد  تفويت 
32 حصة ا تماعية من أصل 2.222 
حصة لفائدة السيد (ة) هشام الباز 

بتاريخ 22 مار2 2)2).

الجامعي  منير  (ة)  السيد  تفويت 
أصل  من  ا تماعية  حصة   972
 NR . (ة) 2.222 حصة لفائدة السيد

SOLAR بتاريخ 22 مار2 2)2).
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
فبراير   22 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

))2) تحت رقم 263))2.
697I

FIDUCIAIRE OUARDIGHA

OUANJID TRAVAUX/SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

FIDUCIAIRE OUARDIGHA
 AG RUE DU LAC ET RUE DES

 MARTYRS OUED ZEM، 25350،
OUED ZEM MAROC

 OUANJID TRAVAUX/SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي : 287 

شقة 24 عمارة بن شي8 زنقة ولد 
عي�سى وادي زم - 5352) وادي زم 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.2262

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل   (2(( يناير   2( املؤرخ في 
OUANJID TRAVAUX/SARL شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 
 92.222.222 الوحيد مبلغ رأسمالها 
 287 درهم وعنوان مقرها اإل تماعي 
عمارة بن شي8 زنقة ولد   24 شقة 
زم  وادي   (5352  - زم  وادي  عي�سى 

املغرب نتيجة لنقص املردودية.
و عين:

و  وانجيد  املجد  عبد  السيد(ة) 
رقم   9 قطاع  النصر  حي  عنوانه(ا) 
املغرب  العودة  عين   2(222  638

كمصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
287شقة  ))2) وفي  )2 يناير  بتاريخ 
عمارة بن شي8 زنقة ولد عي�سى   24

وادي زم - 5352) وادي زم املغرب
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   (6 االبتدائية بوادي زم بتاريخ 

))2) تحت رقم 07/2022.

698I

Educafrance

EDUCAFRANCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Educafrance
 rond 22) شارع املقاومة إقامة
point d’Europe طابق الثالث ، 

2222)، الدارالبيضاء املغرب
EDUCAFRANCE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 22) 
 rond point شارع املقاومة اقامة
الطابق الثالث رقم 2/3 - 2222) 

الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
532(42

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   28
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.EDUCAFRANCE
:  املشورة  بإيجاز  الشركة  غرض 
والدعم  والتوظيف  التعليمية 

للطالب.
 (22  : اال تماعي  املقر  عنوان 
 rond point اقامة  املقاومة  شارع 
 (2222  -  3/1 رقم  الثالث  الطابق 

الدارالبيضاء املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 52.222 الشركة:  رأسمال  مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

السيدة سميرة بوازار : 522 حصة 
بقيمة 222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  بوازار  سميرة  السيدة 
اقامة باب كاليفورنيا عمارة النسيم 
شقة ) 2)24) الدارالبيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  بوازار  سميرة  السيدة 
اقامة باب كاليفورنيا عمارة النسيم 
شقة ) 2)24) الدارالبيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 
السجل  رقم  تحت   (2(( يناير   28

التجاري 42)532.
699I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 SOCIETE YOUNESS
BOULMANI MUSIC

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد
تفويت حصص

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
 SOCIETE YOUNESS BOULMANI

MUSIC شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي قصر 
الشلفة ارفود الرشيدية - 222)5 

.ERRACHIDIA MAROC
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2(455

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   (2(( فبراير   24 في  املؤرخ 

املصادقة على :
الرحيم  عبد  (ة)  السيد  تفويت 
حصة ا تماعية من   2.222 بوملاني 
أصل 2.222 حصة لفائدة السيد (ة) 
يونس بوملاني بتاريخ 24 فبراير ))2).

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 26 بتاريخ  بالرشيدية  االبتدائية 

فبراير ))2) تحت رقم 94.
722I

COMPTE A JOUR

RAPIDO TRANSLUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COMPTE A JOUR
 BP N° 5173 OLD MILMOUN
 NADOR ، 62000، NADOR

MAROC
RAPIDO TRANSLUX شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي زنقة بغداد 
رقم 6 حي املسجد بني انصار الناظور 

- 222)6 الناظور املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(36(5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(( فبراير   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.RAPIDO TRANSLUX
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الوطني  الصعيدين  على  البضائع 

والدولي لحساب الغير
االستيراد والتصدير.

زنقة   : اال تماعي  املقر  عنوان 
حي املسجد بني انصار   6 بغداد رقم 

الناظور - 222)6 الناظور املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 2.222  : الحسينى  السيد سعيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد سعيد الحسينى عنوانه(ا) 
)) سلوان  رقم   25 حي النهضة زنقة 

الناظور 222)6 الناظور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد سعيد الحسينى عنوانه(ا) 
)) سلوان  رقم   25 حي النهضة زنقة 

الناظور 222)6 الناظور املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور بتاريخ 28 فبراير 

))2) تحت رقم 32).

722I

ABDESSAMAD

م ن م بروموسيون
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ABDESSAMAD

 mohammedia ، 20800،

mohammedia maroc

م ن م بروموسيون شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي زاوية 

شارع الجيش امللكي و شارع االلزاص 

الطابق 3 مكت8 )2 املحمدية - 

2822) املحمدية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(6879

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(2 يناير   24

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
: م ن م  اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

بروموسيون .
التطوير   : بإيجاز  غرض الشركة 

العقاري.
زاوية   : اال تماعي  املقر  عنوان 
شارع الجيش امللكي و شارع االلزاص 
 - املحمدية   2( مكت8   3 الطابق 

2822) املحمدية املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 2.222  : السيدة ادريس بوطعام 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد ادريس بوطعام عنوانه(ا) 

هولندا 2822) هولندا هولندا.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ادريس بوطعام عنوانه(ا) 

هولندا 2822) هولندا هولندا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملحمدية بتاريخ 27 يناير 

2)2) تحت رقم 48.
72(I

TYPE GESTION SERVICE

 GLOBAL كلوبال أجان�سي كار 
AGENCY CAR

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

TYPE GESTION SERVICE
 LOTIS AL MAJD LOT 276

 BP 7189 TANGER. ، 90014،
TANGER MAROC

 GLOBAL كلوبال أ ان�سي كار 
AGENCY CAR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 
اململة العربية السعمدية اقامة 
العزيزية الطابق الثالث رقم 2) 
طنجة. - 92282 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

222447

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعداد القانون   (229 شتنبر   (3

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

: كلوبال  اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

 GLOBAL AGENCY كار  أ ان�سي 

.CAR

استيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتجارة عامة ملختلف انواع العربات 

املستعملة  او  الجديدة  والسيارات 

لجميع املركات.

املعامالت  و بصفة عامة  ميع   

عالقة  لها  التي  والتجارية  العقارية 

مباشرة او غير مباشرة لتطور هدف 

الشركة..

شارع   : اال تماعي  املقر  عنوان 

اقامة  السعمدية  العربية  اململة 

 (2 رقم  الثالث  الطابق  العزيزية 

طنجة. - 92282 طنجة املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد البركة نور الدين عنوانه(ا) 

دينهاخ   23573 الدين  نور  البركة 

هوالندا.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد البركة نور الدين عنوانه(ا) 

دينهاخ   23573 الدين  نور  البركة 

هوالندا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أكتوبر   22 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

229) تحت رقم )653)).

723I

CAMELIA INVEST IMPORT EXPORT SARL

 CAMELIA INVEST IMPORT
EXPORT SARL CIIE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 CAMELIA INVEST IMPORT
EXPORT SARL

اقامة مر ريت ) شقة رقم 6 
الطابق االول اكيود مراكش ، 

42242، مراكش املغرب
 CAMELIA INVEST IMPORT

EXPORT SARL CIIE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي . اقامة 
مر ريت ) شقة رقم 6 الطابق االول 

اكيود مراكش - 42242 مراكش 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2((759

 27 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( فبراير 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 CAMELIA INVEST IMPORT

.EXPORT SARL CIIE
استيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 
ومعدات  املنتجات  وتصدير  ميع 
البناء  ومواد  التربة  أعمال  وآالت 
وبيع  وعرض  شراء  أنواعها  بجميع 
غير  و  املكتملة  املنتجات   ميع 
ومن  والسيرميك  رخام  من  املكتملة 

 ميع األنواع..
اقامة   .  : اال تماعي  املقر  عنوان 
مر ريت ) شقة رقم 6 الطابق االول 
مراكش   42242  - مراكش  اكيود 

املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 222 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد عبد الصادق فصيل : 522 
حصة بقيمة 222 درهم للحصة .

السيدة وصال لزرق : 522 حصة 
بقيمة 222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

فصيل  الصادق  عبد  السيد 
طريق  السالم  رياض   59 عنوانه(ا) 

البيضاء 42242 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة وصال لزرق عنوانه(ا) 59 
رياض السالم طريق البيضاء 42242 

مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   24 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

))2) تحت رقم 2827.

724I

BUSINESS CONSULT CABINE & ASSOCIES

STE SOTAV SARL AU
إعالن متعدد القرارات

 BUSINESS CONSULT CABINE &
ASSOCIES

مكنا2 ، 22222، مكنا2 املغرب
STE SOTAV SARL AU »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوان مقرها اال تماعي: أو 22 

متجر رقم ) ل رياض الزيتون الشطر 
ب مكنا2 - 52222 مكنا2 املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.48337
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
))2)تم اتخاذ  فبراير   28 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
 « لشركة  اال تماعي  املقر  تحويل 
مقرها  من   »SOTAV S.A.R.L AU
) ل رياض  22 متجر رقم  أو  القديم: 
الزيتون الشطر ب مكنا2 إلى مقرها 
الجديد: مكت8 رقم 24 الطابق الرابع 
املدينة  اسفي  زنقة   5 عايدة  اقامة 

الجديدة مكنا2. 
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قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 
مواد  بيع   – التالي:  االنشاط  إزالة 
الرئي�سي  النشاط  توسيع    البناء 
التالية:-  االنشطة  بزيادة  للشركة 
نقل البضائع لفائدة الغير – أشغال 

تجزيئ القطع االرضية
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
على  ينص  الذي   :3-4 رقم  بند 
مايلي: تعديل هده البنود من النظام 

االسا�سي للشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   26 بتاريخ  بمكنا2  التجارية 

))2) تحت رقم 5)6.
725I

TAOUSSI CONSEIL & SERVICES SARL

YOKAREM SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 TAOUSSI CONSEIL & SERVICES
SARL

 ANGLE RUE AL ARAAR ET
 AVENUE LALLA YACOUT ،

20000، CASABLANCA MAROC
YOKAREM SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي املنطقة 
الصناعية ليساسفة )، الطريق 

الثالثية رقم 2277 - )3)2) الدار 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
53(539

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   ((
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.YOKAREM SARL
غرض الشركة بإيجاز : شراء و بيع 

 ميع أنواع العقارات.

منعش عقاري.
تجزئة األرا�سي..

املنطقة   : عنوان املقر اال تماعي 
الطريق   ،( ليساسفة  الصناعية 
الدار   (2(3(  -  2277 الثالثية رقم 

البيضاء املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 252  : السيد محمد نوفل لحلو 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
 222  : الصفراوي  مريم  السيدة 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
حصة   (52  : السيد يونس لحلو 

بقيمة 222 درهم للحصة .
حصة   (52  : لحلو  رضا  السيد 

بقيمة 222 درهم للحصة .
حصة   (52  : لحلو  كريم  السيد 

بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
لحلو  نوفل  محمد  السيد 
سيدي   ،2 الكولين   ،99 عنوانه(ا) 
البيضاء  الدار   (2252 معروف 

املغرب.
الصفراوي  مريم  السيدة 
سيدي   ،2 الكولين   ،99 عنوانه(ا) 
البيضاء  الدار   (2252 معروف 

املغرب.
السيد يونس لحلو عنوانه(ا) 99، 
 (2252 سيدي معروف   ،2 الكولين 

الدار البيضاء املغرب.
 ،99 لحلو عنوانه(ا)  السيد رضا 
 (2252 سيدي معروف   ،2 الكولين 

الدار البيضاء املغرب.
 ،99 السيد كريم لحلو عنوانه(ا) 
 (2252 سيدي معروف   ،2 الكولين 

الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
لخلو  نوفل  محمد  السيد 
سيدي   ،2 الكولين   ،99 عنوانه(ا) 
البيضاء  الدار   (2252 معروف 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم 5928.
726I

EURODEFI

IN TEMPO LOGISTICS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EURODEFI
 BD ABDELMOUMEN APPT 229
 N°13، 20360، CASABLANCA

MAROC
IN TEMPO LOGISTICS شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 229 شارع 
عبد املومن الطابق) رقم 25 - 
2362) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
53(655

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(( فبراير   26
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 IN  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TEMPO LOGISTICS
النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الوطني والدولي.
 229  : اال تماعي  املقر  عنوان 
شارع عبد املومن الطابق) رقم 25 - 

2362) الدار البيضاء املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  محمد  لعناية  السيد 
املغرب 2362) الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  محمد  لعناية  السيد 
املغرب 2362) الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم 664)82.
727I

مكت8 املحاسبة

Y.J.TRADIV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكت8 املحاسبة
طريق العرائش عمارة أ عون رقم 
7 الطابق الثاني القصر الكبير ، 
252)9، القصر الكبير املغرب

Y.J.TRADIV شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي حي النهضة 
مجموعة ه شارع )2 رقم 22 القصر 
الكبير - 252)9 القصر الكبير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3(59

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   27
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.Y.J.TRADIV
األعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املختلفة و البناء - املقاوالت - أعمال 

الحدائق - التجارة.
حي   : اال تماعي  املقر  عنوان 
النهضة مجموعة ه شارع )2 رقم 22 
القصر الكبير - 252)9 القصر الكبير 

املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 
درهم، مقسم كالتالي:

السيد  ابر الطالبي : 522 حصة 
بقيمة 222 درهم للحصة .

 522  : اليحمودي  عادل  السيد 
حصة بقيمة 222 درهم للحصة .

السيد  ابر الطالبي : 522 بقيمة 
222 درهم.

 522  : اليحمودي  عادل  السيد 
بقيمة 222 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد  ابر الطالبي عنوانه(ا) حي 
النهضة م ج زنقة 4) رقم 7) القصر 
الكبير 252)9 القصر الكبير املغرب.

السيد عادل اليحمودي عنوانه(ا) 
599 القصر  )2 رقم  تجزئة السالمة 
الكبير 252)9 القصر الكبير املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

السيد  ابر الطالبي عنوانه(ا) حي 
النهضة م ج زنقة 4) رقم 7) القصر 

الكبير 252)9 القصر الكبير املغرب
السيد اليحمودي عادل عنوانه(ا) 
599 القصر  )2 رقم  تجزئة السالمة 

الكبير 252)9 القصر الكبير املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (4 بتاريخ  الكبير  بالقصر  االبتدائية 

يناير ))2) تحت رقم )6.
728I

STE AUCOGEST SARL

FOUNTY TRADIV
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE AUCOGEST SARL
 N° 6 RUE 3909 HAY AL QODS
 DCHEIRA ، 86360، INEZGANE

MAROC
FOUNTY TRADIV شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي توطين 
شركة اوكجيست رقم 26 الزنقة 

3929 حي القد2 الدشيرة - 86362 
إنزكان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(5462

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   (4

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.FOUNTY TRADIV

غرض الشركة بإيجاز : -2 االعمال 

املختلفة أو البناء.

-) تنسيق املواقع واألعمال العامة 

ومراقبتها.

توطين   : اال تماعي  املقر  عنوان 

الزنقة   26 رقم  اوكجيست  شركة 

3929 حي القد2 الدشيرة - 86362 

إنزكان املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 522.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 : نورالدين  الحق  عبد  السيد 

درهم   222 بقيمة  حصة   5.222

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

نورالدين  الحق  عبد  السيد 
عنوانه(ا) رقم )4 صوكوما ) سودري 

42222 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

نورالدين  الحق  عبد  السيد 
عنوانه(ا) رقم )4 صوكوما ) سودري 

42222 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   25 بتاريخ  بانزكان  االبتدائية 

))2) تحت رقم 320/2022.

729I

امغار عبد الغافور

LEADER TETOUAN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

امغار عبد الغافور
شارع الجيش امللكي اقامة النور رقم 
2 الطابق االول تطوان ، 93222، 

تطوان املغرب
LEADER TETOUAN شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي شارع زايو 

رقم 23 الطابق االر�سي تطوان - 
93222 تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
32963

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   23
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LEADER TETOUAN
التجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

والتغليف.
شارع   : اال تماعي  املقر  عنوان 
زايو رقم 23 الطابق االر�سي تطوان - 

93222 تطوان املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد محمد ابرون : 222 حصة 

بقيمة 2.222 درهم للحصة .
السيد محمد ابرون : 222 بقيمة 

2.222 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  ابرون  محمد  السيد 
 34 رقم  الطاهري  تجزئة  زايو  شارع 
 93222 تطوان  الزربوح  خندق 

تطوان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  ابرون  محمد  السيد 
 34 رقم  الطاهري  تجزئة  زايو  شارع 
 93222 تطوان  الزربوح  خندق 

تطوان املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   22 االبتدائية بتطوان بتاريخ 

))2) تحت رقم 592.
722I

ANDERSEN CONSULTING

MOBY MOBY SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

ANDERSEN CONSULTING
 RUE DE GRENADE, PARC (9
 BROOKS ، 90030، TANGER

MAROC
MOBY MOBY SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي املنطقة 
الحرة - TFZ- البقعة رقم 

-23القطعة رقم 5 - 92222 طنجة 
املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(7292
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   (2(( يناير   (8 في  املؤرخ 

املصادقة على :
 HOLDING (ة)  السيد  تفويت 
حصة   MAHZZONI 6.222
 2(.222 أصل  من  ا تماعية 
 GIUCLA (ة)  السيد  لفائدة  حصة 
 (8 HOLDING OFFSHORE بتاريخ 

يناير ))2).
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
فبراير   25 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

))2) تحت رقم 52986).
722I
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YG ET ASSOCIES

 MIELS ET AROMES DE
BENSLIMANE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأسمال الشركة

YG ET ASSOCIES
265 شارع عبد املومن 

العمارة B الطابق 3 ، 2222)، 
CASABLANCA MAROC
 MIELS ET AROMES DE

BENSLIMANE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 232 شارع 
انفا اقامة ازور مكت8 رقم 22 ب - 

2222) الدارالبيضاء املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.49((53

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   (2(( فبراير   29 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
»582.222 درهم« أي من »22.222) 
عن  درهم«   782.222« إلى  درهم« 
أو  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

عينية
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم 823284.
72(I

SCI AL ABNAE

SCI AL ABANE
تأسيس شركة املساهمة

SCI AL ABNAE
 RUED’ALGER CASABLANCA,28

20500 ،، الدار البيضاء املغرب
SCI AL ABANE »شركة املساهمة« 
وعنوان مقرها اال تماعي: 28 شارع 
الجزائر كازابالنكا املغرب، 2522) 

الدار البيضاء املغرب
إعالن عن تأسيس » شركة 

املساهمة«
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5(3573
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(2 د نبر   2(

األسا�سي لشركة املساهمة باملميزات 

التالية:

شكل الشركة : شركة املساهمة .

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 SCI AL : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.ABANE

الزراعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

أو  صناعي  نشاط  وأي  واالستثمار 

تجاري آخر

املعدات  وتبادل  وإدارة  حيازة 

والتطوير  والتقسيم  والخدمات 

العقارية  واملشاركة  والبيع  العقاري 
والحقوق  املمتلكات  ونقل  ميع 

املنقولة وغير املنقولة.

 وبصفة عامة ، أي عمليات من 

تتعلق بشكل مباشر أو غير  أي نوع 

مباشر بالهدف الرئي�سي والتي يمكن 

أن تسهل توسعة الشركة وتطويرها..

28 شارع  عنوان املقر اال تماعي : 

 (2522 املغرب  كازابالنكا  الجزائر 

الدار البيضاء املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة: 99 سنة.

 5.522 الشركة  رأسمال  ويبلغ 

درهم،

مقسم كالتالي:

 (75  : السيد برادة سوني محمد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .

 : برادة سوني إسماعيل  السيد أ) 

75) حصة بقيمة 222 درهم للحصة 

السيدة بنونة فايزة : مسيرة بقيمة 

552 درهم.

: مسيرة  السيد برادة سوني خالد 

بقيمة 4.422 درهم.

مجلس  أعضاء  أو  املتصرفون 

الرقابة: 

بصفته(ا)  فايزة  بنونة  السيدة 

مسيرة عنوانه(ا) 22 ، سيدي معروف 

، تقسيم تالل كازابالنكا 2222) الدار 

البيضاء املغرب

السيد برادة سوني خالد بصفته(ا) 

مسير عنوانه(ا) 22 ، سيدي معروف 

، تقسيم تالل كازابالنكا 2222) الدار 

البيضاء املغرب

مراق8 أو مراقبي الحسابات :
(ا) خالد  سوني  برادة  السيدة 
22 ، سيدي  بصفته مسير عنوانه(ا) 
كازابالنكا  تالل  تقسيم   ، معروف 

2222) الدار البيضاء املغرب
األسا�سي  النظام  مقتضيات 
توزيع  و  االحتياطي  بتكوين  املتعلقة 

األرباح :
 intuitu ال يمكن أبًدا تمثيل أسهم
مالية  بأوراق  املسجلة   personae

قابلة للتداول أو لحاملها.
 تنتج ملكية األسهم فقط عن هذا 
النظام األسا�سي ، أو أعمال التعديل 
األسهم  تحويالت  أو   ، الالحقة 
األصول  حس8  واملقبولة  املمنوحة 

من قبل الشركة..
املنصوص  الخاصة  اإلمتيازات 

عليها لكل شخص :
 intuitu ال يمكن أبًدا تمثيل أسهم
مالية  بأوراق  املسجلة   personae

قابلة للتداول أو لحاملها.
 تنتج ملكية األسهم فقط عن هذا 
النظام األسا�سي ، أو أعمال التعديل 
األسهم  تحويالت  أو   ، الالحقة 
األصول  حس8  واملقبولة  املمنوحة 

من قبل الشركة..
بقبول  متعلقة  مقتضيات 
تفويت  لهم  املخول  األشخاص 
األسهم وتعيين  هاز الشركة املخول 

له البث في طلبات القبول :
 -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (4 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نونبر 2)2) تحت رقم 822722.

723I

مكت8 املحاسبة

طرنس السماللي
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

مكت8 املحاسبة
طريق العرائش عمارة أ عون رقم 
7 الطابق الثاني القصر الكبير ، 
252)9، القصر الكبير املغرب

طرنس السماللي شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 
الحسن الثاني رقم 322 اصيلة - 

92252 أصيلة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(97

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   (2(2 د نبر   2( في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد (ة) السماللي محمد 
أصل  من  ا تماعية  حصة   522
222 حصة لفائدة السيد (ة) محمد 

السماللي بتاريخ )2 د نبر 2)2).
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
فبراير   26 بتاريخ  باصيلة  االبتدائية 

2)2) تحت رقم 46/2022.
724I

PERTINENT CONSEIL

AFAK TAAMIR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PERTINENT CONSEIL
 LOT HABIBA RUE 1 N°39 ETG
 2 HAJ FATEH CASABLANCA ،
20260، CASABLANCA MAROC

AFAK TAAMIR شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 

الكليات تجزئة حبيبة زنقة 2 رقم 
39 الطابق األول - 62)2) الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
53(239

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(( فبراير   27
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 AFAK  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.TAAMIR
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
شارع   : اال تماعي  املقر  عنوان 
الكليات تجزئة حبيبة زنقة 2 رقم 39 
الطابق األول - 62)2) الدار البيضاء 

املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
املصطفى  لختيري  السيد 
تجزئة موالي التهامي زنقة  عنوانه(ا) 
الدار   (2(42 األلفة   2( رقم   26

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
املصطفى  لختيري  السيد 
تجزئة موالي التهامي زنقة  عنوانه(ا) 
الدار   (2(42 األلفة   2( رقم   26

البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم 222222.
725I

STE DECOLOCO

STE DECOLOCO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE DECOLOCO
طنجة ، 92222، طنجة املغرب
STE DECOLOCO شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 

الزرقطوني عمارة )3 شقة رقم 9) 
الطابق االول طنجة - 92222 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
224977

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(2 مار2   (6
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. DECOLOCO
أعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الداخلي  الديكور  و  التصميم 

والخارجي .
شارع   : اال تماعي  املقر  عنوان 
 (9 شقة رقم   3( الزرقطوني عمارة 
الطابق االول طنجة - 92222 طنجة 

املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 2.222  : فايض  ايوب  السيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
السيد ايوب فايض : 2222 بقيمة 

222 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  فايض  ايوب  السيد 
 55 زنقة د لة رقم   2 تجزئة النجد 
طنجة   92222 و دة  يحيى  سيدي 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  فايض  ايوب  السيد 
 55 زنقة د لة رقم   2 تجزئة النجد 
طنجة   92222 و دة  يحيى  سيدي 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   2( بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2)2) تحت رقم 3298.
726I

EURODEFI

SPREADIMMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EURODEFI
 BD ABDELMOUMEN APPT 229
 N°13، 20360، CASABLANCA

MAROC
SPREADIMMO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 229 شارع 
عبد املومن الطابق) رقم 25 - 
2362) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
53(665

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(( فبراير   26
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SPREADIMMO
مطور   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقارات.
 229  : اال تماعي  املقر  عنوان 
شارع عبد املومن الطابق) رقم 25 - 

2362) الدار البيضاء املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 22.222 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
صفوان  عاد  محمد  السيد 
الدار   (222 املغرب  عنوانه(ا) 

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

صفوان  عاد  محمد  السيد 
 عنوانه(ا) املغرب 222) الدار البيضاء

 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم 856)82.
727I

FIDAUDIT

 SOCIETE AFRICAINE« 
 DES SOLUTIONS

 INDUSTRIELLES ET
MEDICALES »SASIM

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FIDAUDIT
 167AVENUE HASSAN SEGHIR

 2EME ETAGE ، 20090،
CASABLANCA MAROC

 SOCIETE AFRICAINE DES« 
 SOLUTIONS INDUSTRIELLES
ET MEDICALES »SASIM شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 64 زنقة 

عبدهللا املديووني شقة بالدور االول 
) 52)2) الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5(9243
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(2 د نبر   26
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 SOCIETE AFRICAINE DES«
 SOLUTIONS INDUSTRIELLES

.ET MEDICALES »SASIM
استيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 
السائلة  املنتجات  وتوزيع  وتصدير 
أو الغازية ودراسات وتوريد وتركي8 
السائلة  الكيماوية  املنتجات  وتوزيع 
ومعدات  الغيار  قطع  وبيع  والغازية 

الغاز واللحام
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والشراء  والصيانة  الهندسة 
والتركي8 في الصناعة  والبيع والبناء 

والط8
 صناعة األ هزة الطبية

 تركي8 املعدات الطبية والطبية 
الحيوية وأنظمة األمن

والتسويق  والتدري8  التدقيق   
واالستشارات

والنقل  والسمسرة  التجارة   
والتوزيع

 استيراد وتصدير وتوزيع وتركي8 
وتسويق األ هزة الطبية.

إنتاج واستيراد وتصدير وتوزيع   
وتسويق السوائل أو السوائل الغازية 

وكذلك املبردات
 استيراد وتصدير وتوزيع وتركي8 
وتسويق وترويج املعدات والكواشف 

الستخدامها في التشخيص املخبري
 استيراد وتصدير وتوزيع وتركي8 
وكذلك  املعامل  معدات  وتسويق 
أو  وطنية  تجارية  عالمة  أي  تمثيل 

دولية
استيراد التوزيع الهند�سي وتركي8 

األنظمة املتصلة.
زنقة   64  : عنوان املقر اال تماعي 
عبدهللا املديووني شقة بالدور االول 

) 52)2) الدار البيضاء املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 522  : املهدي  غرناطي  السيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
 522  : بوتزولت  خالد  السيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد غرناطي املهدي عنوانه(ا) 
اقامة فلوريان م 2 ا سان طروبيز 
املحمدية   (2(22  3 طابق   2( شقة 

املغرب.
عنوانه(ا)  بوتزولت  خالد  السيد 
تجزئة اسميرالدا رقم 242 ليساسفة 

52)2) الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  بوتزولت  خالد  السيد 
تجزئة اسميرالدا رقم 242 ليساسفة 

52)2) الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ - تحت 

رقم -.
728I

ADVALUE A&C

جيل بروبريطا فونضيارا
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ADVALUE A&C
شارع أنفا رقم 76 الطابق 9 الشقة 
casablanca maroc ،(2222 ، 42

 يل بروبريطا فونضيارا شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 39 شارع 
ال يروند إقامة الحديقة ) - 2552) 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

524249
 (2 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(2 يونيو 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
:  يل  تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

بروبريطا فونضيارا.
عقد   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

مكت8 لبيع أو تأ ير العقارات
- االستشارات اإلدارية.

39 شارع  عنوان املقر اال تماعي : 
ال يروند إقامة الحديقة ) - 2552) 

الدار البيضاء املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
حصة   (22  : باك  الشركة  يل 

بقيمة 222 درهم للحصة .
السيد يوسف البهيج : 822 حصة 

بقيمة 222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  البهيج  يوسف  السيد 
عبد  شارع   8 فيال  املحيط  تيرا2 
الدار   (2552 ي  ه  بوطي8  الهادي 

البيضاء املغرب.
عنوانه(ا)  باك  الشركة  يل 
درب   ، شارع بر راك   ،  39-42 رقم 
الدار   (2552 الفداء   ، سلطان 

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  البهيج  يوسف  السيد 
عبد  شارع   8 فيال  املحيط  تيرا2 
الدار   (2552 ي  ه  بوطي8  الهادي 

البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (7 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2)2) تحت رقم -.

729I

WAY CONSEIL

PNEUMATIQUE AZIZI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
إنشاء فرع تابع للشركة

WAY CONSEIL
 N 823 MASSIRA 1 -A ، 40000،

MARRAKECH MAROC
PNEUMATIQUE AZIZI شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 987 
اقامة املسار حي الصناعي - 42222 

مراكش املغرب.
إنشاء فرع تابع للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.54285

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 4) يناير ))2) تقرر إنشاء 
التسمية  تحت  للشركة  تابع  فرع 
الكائن  و   PNEUMATIQUE AZIZI
بالعنوان رقم 442 املسار طريق اسفي 
- 42222 مراكش املغرب و املسير من 

طرف السيد(ة) عزيزي رشيد 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   25 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

))2) تحت رقم 927)23.

7(2I

WAY CONSEIL

PNEUMATIQUE AZIZI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

WAY CONSEIL
 N 823 MASSIRA 1 -A ، 40000،

MARRAKECH MAROC
PNEUMATIQUE AZIZI شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اال تماعي رقم 987 
اقامة املسار حي الصناعي مراكش - 

42222 مراكش املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.54285

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 4) يناير ))2) تمت إضافة 
إلى نشاط الشركة  التالية  األنشطة 

الحالي :
التوازي   - الهوائية  اطارات 
-تكييف  عام  ميكانيك   - والتوازن 
الهواء التلقائي - التشخيص التلقائي 
- كهرباء السيارات - هياكل السيارات 
والطالء - قطع الغيار - اكسسوارات 

السيارات.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
فبراير   25 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

))2) تحت رقم 927)23.

7(2I

FIDUCIAIRE SIDI GHANEM 

STE BRAJIN GOUT
إعالن متعدد القرارات

FIDUCIAIRE SIDI GHANEM
 APPT N° 1 RDC IMM G58

 RES AL IHSSANE RTE DE SAFI
 MARRAKECH ، 400000،

MARRAKECH MAROC
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STE BRAJIN GOUT »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها اال تماعي: عمارة 
ح محل رقم 8 عملية باب الوداية 
تجزئة العزوزية - 42222 مراكش 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.99647

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
))2)تم اتخاذ  فبراير   27 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
على  ينص  الذي   :2- رقم  قرار 
مايلي: -تغيير الشكل القانوني للشركة 
من شركة ذات املسؤولية املحدودة 
إلى شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات املساهم الوحيد
قرار رقم -): الذي ينص على مايلي: 
-تم قبول تفويت السيد عبدالكريم 
ابواريك مجموع حصصه اال تماعية 
522 حصة إلى السيد الحسن بوكري
قرار رقم -3: الذي ينص على مايلي: 
عبدالكريم  السيد  استقالة  -قبول 
ابواريك من منص8 مسير ثاني وتعيين 
السيد الحسن بوكري كمسير وحيد 

للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
على  ينص  الذي  األول:  رقم  بند 
القانوني  الشكل  تغيير  -تم  مايلي: 
املسؤولية  ذات  شركة  من  للشركة 
إلى شركة ذات املسؤولية  املحدودة 

املحدودة ذات املساهم الوحيد.
ينص  الذي  الساد2:  رقم  بند 
مال  رأ2  تحديد  -تم  مايلي:  على 
(مائة  درهًما   100،000.00 الشركة 
ألف درهم) مقسًما إلى ألف (2222) 
درهم«لكل   222.22« بقيمة  حصة 
 : بوكري  الحسن  السيد   - منها: 

100،000.00 درهم
الذي ينص على  بند رقم السابع: 
بمبلغ  املال  رأ2  تحديد  -تم  مايلي: 
 100،000.00) درهم  ألف  مائة 
درهم) مقسم إلى ألف (1،000) سهم 
درهم)   222.22) درهم  مائة  بقيمة 
السيد   - لكل سهم على النحو التالي: 

الحسن بوكري : 2222 سهم 100٪

الذي ينص  بند رقم الرابع عشر: 

السيد  الشركة  -يسير  مايلي:  على 

على  ميع  ويوقع   ، بوكري  الحسن 

نيابة  بها  التعهد  تم  التي  االلتزامات 

عن الشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   26 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

))2) تحت رقم 969)23.

7((I

BCNG

STE: SKYTECH AVIATION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BCNG

 BD. ZERKTOUNI ,(65

 9ÈME ETAGE N°92 265, BD.

 ZERKTOUNI 9ÈME ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA

MAROC

STE: SKYTECH AVIATION شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 65)، 

شارع الزرقطوني الطابق 9 رقم )9 - 

2252) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

53(729

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   (2

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE:  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SKYTECH AVIATION

غرض الشركة بإيجاز : اإلستشارة 

في التسيير.

 ،(65  : اال تماعي  املقر  عنوان 

شارع الزرقطوني الطابق 9 رقم )9 - 

2252) الدار البيضاء املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:  رأسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

 : بلمان  اإلله  عبد  السيد 

45.000,00 حصة بقيمة 222 درهم 

للحصة .

 : الحمدي  حسن  السيد 

45.000,00 حصة بقيمة 222 درهم 

للحصة .

 10.000,00  : السيد كمال غاللي 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .

 452  : بلمان  اإلله  عبد  السيد 

بقيمة 222 درهم.

 452  : الحمدي  حسن  السيد 

بقيمة 222 درهم.

بقيمة   222  : السيد كمال غاللي 

222 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عبد اإلله بلمان عنوانه(ا) 

 (2252 ابوظبي   35566 ب  ص 

ابوظبي اإلمارات العربية املتحدة.

السيد حسن الحمدي عنوانه(ا) 

 (2252 ابوظبي   79257 ب  ص 

ابوظبي اإلمارات العربية املتحدة.

السيد كمال غاللي عنوانه(ا) زاوية 

زنقة سافوا وبو ولي حي املستشفيات 

2252) الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد حسن الحمدي عنوانه(ا) 

 (2252 ابوظبي   79257 ب  ص 

ابوظبي اإلمارات العربية املتحدة

السيد كمال غاللي عنوانه(ا) زاوية 

زنقة سافوا وبو ولي حي املستشفيات 

2252) الدارالبيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالدار البيضاء بتاريخ - تحت 

رقم -.

7(3I

امغار عبد الغافور

PROSERVICES KARDI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

امغار عبد الغافور
شارع الجيش امللكي اقامة النور رقم 
2 الطابق االول تطوان ، 93222، 

تطوان املغرب
PROSERVICES KARDI شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 2)2 شارع 
البطولة حي الطويلع الطابق االر�سي 

تطوان - 93222 تطوان املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
32977

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   (7
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. PROSERVICES KARDI
غرض الشركة بإيجاز : وكالة دفع 

الفواتير.
عنوان املقر اال تماعي : 2)2 شارع 
البطولة حي الطويلع الطابق االر�سي 

تطوان - 93222 تطوان املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 222  : كرديدة  محمد  السيد 

حصة بقيمة 2.222 درهم للحصة .
 222  : كرديدة  محمد  السيد 

بقيمة 2.222 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
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عنوانه(ا)  كرديدة  محمد  السيد 

تطوان   228 رقم  البطولة  شارع 

93222 تطوان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  كرديدة  محمد  السيد 

تطوان   228 رقم  البطولة  شارع 

93222 تطوان املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   25 االبتدائية بتطوان بتاريخ 

))2) تحت رقم 623.

7(4I

مولدافيت

SAFACOM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

مولدافيت

 RUE ENCASTREMENT, RC,29

 BOURGOGNE - CASABLANCA،

20053، CASABLANCA MAROC

SAFACOM شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي الطابق 

األر�سي العمارة 9 الرقم ) تقسيم 

حمزة الدار البيضاء - 2222) الدار 

البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.((2563

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   (2(( فبراير   24 في  املؤرخ 

املصادقة على :

الدين  نور  (ة)  السيد  تفويت 

ا تماعية  حصة   22.222 العبقري 

لفائدة  حصة   22.222 أصل  من 

 24 الغازي العوني بتاريخ  (ة)  السيد 

فبراير ))2).

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 26 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم )5)823.

7(5I

RIF CONSEIL SARL

STE POLO ROSI -SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

RIF CONSEIL SARL
 ARRIERE RUE TITOUAN 3EM

 ETAGE NADOR، 62000،
NADOR MAROC

 STE POLO ROSI -SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 37 
رقم 44 حي لعري الشيخ الناظور - 

222)6 الناظور املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(3592

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.POLO ROSI -SARL AU
نقل   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

األمتعة غير املصحوب
النقل الوطني والدولي نيابة عن   -

اآلخرين
- استيراد وتصدير.

 37 عنوان املقر اال تماعي : شارع 
 - حي لعري الشيخ الناظور   44 رقم 

222)6 الناظور املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 2.222  : محمد  البشيري  السيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
 2.222  : محمد  البشيري  السيد 

بقيمة 222 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد البشيري محمد عنوانه(ا) 
 33 رقم   94 شارع  ميمون  والد  حي 

الناظور 222)6 الناظور املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد البشيري محمد عنوانه(ا) 
 33 رقم   94 شارع  ميمون  والد  حي 

الناظور 222)6 الناظور املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   (8 االبتدائية بالناضور بتاريخ 

))2) تحت رقم 274.
7(6I

MOULZERI3A.COM

ALMAZ PROTECT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ALMAZ PROTECT
23 زنقة احمد املجاطي اقامة لزال8 
الطابق األول رقم 8. ، 2352)، الدار 

البيضاء املغرب
ALMAZ PROTECT شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 23 زنقة 
احمد املجاطي اقامة لزال8 الطابق 
األول رقم 8. - 2352) الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
53((72

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(2 د نبر   26
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ALMAZ PROTECT

البستنة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

واألمن والنظافة والحراسة .
زنقة   23  : عنوان املقر اال تماعي 

احمد املجاطي اقامة لزال8 الطابق 

األول رقم 8. - 2352) الدار البيضاء 

املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 : القاللش  اسماعيل  السيد 

درهم   222 بقيمة  حصة   2.222

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

القاللش  اسماعيل  السيد 

عنوانه(ا) اقامة رياض السرور عمارة 

للشق  عين   22 شقة   3 طابق  ب 

2472) الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

القاللش  اسماعيل  السيد 

عنوانه(ا) اقامة رياض السرور عمارة 

للشق  عين   22 شقة   3 طابق  ب 

2472) الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم 822)82.

7(7I

MOGADOR MANGEMENT SYSTEM SARL

 GIE ZOYOUT CHIADMA
MOGADOR

تعيين أعضاء مجلس اإلدارة

 MOGADOR MANGEMENT

SYSTEM SARL

 APPARTEMENT 10 1ER ÉTAGE

 LOTISSEMENT 4 LOGEMENT

 DAR TALIB 44100 ESSAOUIRA

 APPARTEMENT 10 1ER ÉTAGE

 LOTISSEMENT 4 LOGEMENT

 DAR TALIB 44100 ESSAOUIRA،

44100، ESSAOUIRA MAROC

GIE ZOYOUT CHIADMA
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MOGADOR »شركة املساهمة«
وعنوان مقرها اال تماعي: محل 

بدوار عين الحجر عمالة الصويرة - 
44222 الصويرة املغرب.

»تعيين أعضاء مجلس اإلدارة«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.(357
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 2) أكتوبر 2)2)
تقرر تعيين أعضاء مجلس اإلدارة 

خالل السنوات املالية التالية: 
(2(2 -

األشخاص الطبيعيون: 
مواد  ابو  الكريم  عبد  السيد(ة) 
والكائن  املجموعة  رئيس  بصفته(ا) 
 762 عنوانه(ا) ب: املسير3 حرف ب 

مراكش 42222 مراكش املغرب 
السيد(ة) ميلود املتوكي بصفته(ا) 
عنوانه(ا)  والكائن  الرئيس  نائ8 
اقليم  تفتاشت  الرزازكة  دوار  ب: 

الصويرة 44222 الصويرة املغرب 
ناصري  الرحمان  عبد  السيد(ة) 
والكائن  املال  امين  بصفته(ا) 
الدراى  حد  تكميجو  ب:  عنوانه(ا) 

44222 الصويرة املغرب 
املقيدم  حسن  السيد(ة) 
والكائن  املال  امين  نائ8  بصفته(ا) 
عنوانه(ا) ب: دوار ايت حيموش تكاط 
الصويرة   44222 الصويرة  اقليم 

املغرب 
السيد(ة) احمد النوي8 بصفته(ا) 
دوار  ب:  عنوانه(ا)  والكائن  كات8 
 44222 التابية حد الدرى الصويرة 

الصويرة املغرب 
السيد(ة) رشيد شوكارة بصفته(ا) 
نائ8 الكات8 والكائن عنوانه(ا) ب: ) 
الصويرة   44222 زنقة زعير الصويرة 

املغرب 
الزاهر  الرحيم  عبد  السيد(ة) 
بصفته(ا) مستشار والكائن عنوانه(ا) 
ب: عنوانه زنقةعبدهلل بن ياسين رقم 
22 الصويرة 44222 الصويرة املغرب 
السيد(ة) توفيق الغول بصفته(ا) 
دوار  ب:  مستشار والكائن عنوانه(ا) 
الصويرة   44222 التابية حد الدرى 

املغرب 

بوسرحان  املعطي  السيد(ة) 
بصفته(ا) مستشار والكائن عنوانه(ا) 
ب: رقم 264 تجزئة البرج 2 الصويرة 

44222 الصويرة املغرب 

األشخاص املعنويون: 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  -تم 
االبتدائية بالصويرة بتاريخ 22 فبراير 

))2) تحت رقم 42.
7(8I

WAY CONSEIL

AZAGHAR AL AQSA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

إنشاء فرع تابع للشركة

WAY CONSEIL
 N 823 MASSIRA 1 -A ، 40000،

MARRAKECH MAROC
AZAGHAR AL AQSA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 8)5 

مسمودي - 42284 مراكش املغرب.
إنشاء فرع تابع للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.63923

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 32 يناير ))2) تقرر إنشاء 
التسمية  تحت  للشركة  تابع  فرع 
الكائن  و   AZAGHAR AL AQSA
 ( املسيرة   2 رقم  محل  ا  بالعنوان 
عمارة E(4 مراكش - 42242 مراكش 
املغرب و املسير من طرف السيد(ة) 

اخراز ا براهيم
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   25 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

))2) تحت رقم 926)23.
7(9I

FIDUCIAIRE AMER FISC

شركة بيبو أفرا كار ش.م.م
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AMER FISC
 RUE OUAZZANE IMMEUBLE

 01 ETAGE 02 NADOR ، 62000،
NADOR MAROC

شركة بيبو أفرا كار ش.م.م شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي حي  عدار 
رقم 26 أزغنغان الناظور - 222)6 

الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2222

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(2 شتنبر   ((

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

شركة   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

بيبو أفرا كار ش.م.م.

كراء   *  : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات.

عنوان املقر اال تماعي : حي  عدار 
 6(222  - أزغنغان الناظور   26 رقم 

الناظور املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .

 522.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد بن قدور عبد القادر : 522 

حصة بقيمة 522 درهم للحصة .

 522  : بوعرورو  خالد  السيد 

حصة بقيمة 522 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

القادر  عبد  قدور  بن  السيد 

أزغنغان  الساقية  حي  عنوانه(ا) 

الناظور 222)6 الناظور املغرب.

عنوانه(ا)  بوعرورو  خالد  السيد 
الناظور  أزغنغان  الساقية  حي 

222)6 الناظور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

القادر  عبد  قدور  بن  السيد 

أزغنغان  الساقية  حي  عنوانه(ا) 

الناظور 222)6 الناظور املغرب

عنوانه(ا)  بوعرورو  خالد  السيد 
الناظور  أزغنغان  الساقية  حي 

222)6 الناظور املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ  بالناضور  االبتدائية 

أكتوبر 2)2) تحت رقم 4259.

732I

BENZINA FIRDAOUS

NADA JARDINAGE SARL
إعالن متعدد القرارات

BENZINA FIRDAOUS

FES ، 30000، FES MAROC

NADA JARDINAGE SARL »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها اال تماعي: تجزئة 

صباطي طريق ايموزار عمارة د2 

شقة ) الطابق االول - 32222 فا2 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.38365

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

2)2)تم اتخاذ  فبراير   22 املؤرخ في 

القرارات التالية: 

على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 

مايلي: تحويل مقر الشركة من: تجزئة 

صباطي طريق ايموزار عمارة د2 شقة 

العنوان  الى  فا2  االول  الطابق   (
 2 زنقة ايفني حي الوفاء   2( الجديد: 

طريق صفرو فا2

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

و  للشركة  التجاري  النشاط  تغيير 

حصره فيما يلي: البستنة و التنظيف 

- اشغال مختلفة - تجارة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم ): الذي ينص على مايلي: 

انشطة الشركة هي كالتالي: البستنة و 

التنظيف - اشغال مختلفة - تجارة

بند رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

حدد مقر الشركة في العنوان التالي 
طريق   2 زنقة ايفني حي الوفاء   2(  :

صفرو فا2
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   29 بتاريخ  بفا2  التجارية 

))2) تحت رقم 676.

732I

FIDUCIAIRE AMER FISC

شركة ترونس فود مالكي ش.م.م
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AMER FISC
 RUE OUAZZANE IMMEUBLE

 01 ETAGE 02 NADOR ، 62000،
NADOR MAROC

شركة ترونس فود مالكي ش.م.م 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 29 حي 
املسيرة سلوان الناظور - 222)6 

الناظور املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2222
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   (9
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
شركة   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

ترونس فود مالكي ش.م.م.
تجارة   *  : بإيجاز  الشركة  غرض 

الجملة
* نقل البضائع لحساب الغير

و  الغذائية  املواد  استيراد   *
املشروبات.

حي   29  : اال تماعي  املقر  عنوان 
 6(222  - الناظور  سلوان  املسيرة 

الناظور املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 522  : مالكي  مصطفى  السيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .

 522  : السيد عبد الرحيم مالكي 
حصة بقيمة 222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد مصطفى مالكي عنوانه(ا) 
 6(222 الناظور  حي املسيرة سلوان 

الناظور املغرب.
مالكي  الرحيم  عبد  السيد 
عنوانه(ا) حي املسيرة سلوان الناظور 

222)6 الناظور املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد مصطفى مالكي عنوانه(ا) 
 6(222 الناظور  حي املسيرة سلوان 

الناظور املغرب
مالكي  الرحيم  عبد  السيد 
عنوانه(ا) حي املسيرة سلوان الناظور 

222)6 الناظور املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتاريخ 25 فبراير 

))2) تحت رقم 62).
73(I

FARAJ CONSEIL GESTION

MOULID TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FARAJ CONSEIL GESTION
 AV MOHAMED V APPT 2

 LOT EL MEDOUAZ TEMARA،
10000، TEMARA MAROC

MOULID TRAVAUX شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي بلوك ج 
، رقم )8 ، الطابق الثالث ، ديور 
الحمر ، يعقوب املنصور - 2)222 

الرباط املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
257927

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(( فبراير   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 
باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MOULID TRAVAUX
: مقاول في  غرض الشركة بإيجاز 

البناء و األشغال العامة
التجارة

بلوك ج   : عنوان املقر اال تماعي 
ديور   ، الثالث  الطابق   ،  8( رقم   ،
 222(2  - يعقوب املنصور   ، الحمر 

الرباط املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 2.222  : صوفي  موليد  السيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  صوفي  موليد  السيد 
رقم 8 عمارة 2) الحمد ) عين عتيق 

2)2)2 تمارة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  صوفي  موليد  السيد 
رقم 8 عمارة 2) الحمد ) عين عتيق 

2)2)2 تمارة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   25 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

))2) تحت رقم 2285.

733I

RTS CONSTRUCTION

RTS CONSTRUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

RTS CONSTRUCTION
رقم 33 زنقة عبدالكريم الخطابي ، 
إقامة املنار ، 32222، فا2 املغرب
RTS CONSTRUCTION شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

 K 55:وعنوان مقرها اإل تماعي رقم
, تجزئة رياض الياسمين , طريق عين 

شقف - 32252 فا2 املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

723(5
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(( فبراير   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 RTS  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CONSTRUCTION
و  البناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

أشغال مختلفة.
 K 55:عنوان املقر اال تماعي : رقم
, تجزئة رياض الياسمين , طريق عين 

شقف - 32252 فا2 املغرب .
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 522  : سعد  عبدالعزيز  السيد 
حصة بقيمة 52.222 درهم للحصة .

 522  : البقالي  عبدهللا  السيد 
حصة بقيمة 52.222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبدالعزيز سعد عنوانه(ا) 
 322(2 زواغة  الجديد  الحي   2396

فا2 املغرب.
البقالي عنوانه(ا)  السيد عبدهللا 
عين  طريق  القرويين  تجزئة   795

شقف 32242 فا2 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبدالعزيز سعد عنوانه(ا) 
 322(2 زواغة  الجديد  الحي   2396

فا2 املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   25 بتاريخ  بفا2  التجارية 

))2) تحت رقم 772.
734I
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FISCABEL

SOMA TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

FISCABEL
 HAY ENNAHDA TIFLET ، 49

15100، TIFLET MAROC
SOMA TRAVAUX شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي : رقم 4 
حي حليمة الخميسات - 25222 

الخميسات املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.(4575

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر   (2(( فبراير   29 في  املؤرخ 
شركة   SOMA TRAVAUX حل 
مبلغ  املحدودة  املسؤولية  ذات 
وعنوان  درهم   222.222 رأسمالها 
حي حليمة   4 مقرها اإل تماعي رقم 
الخميسات   25222  - الخميسات 
النهاءية  اللتصفية  نتيجة  املغرب 

للشركة .
و عين:

و  املكي  املحجوب  السيد(ة) 
الخميسات  حليمة  حي  عنوانه(ا) 
الخميسات املغرب كمصفي   25222

(ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
 4 رقم  وفي   (2(( فبراير   29 بتاريخ 
 25222  - الخميسات  حليمة  حي 

الخميسات املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  بالخميسات  االبتدائية 

فبراير ))2) تحت رقم 63.
735I

ACSERIS Expert-comptable

NEBULA REAL ESTATE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ACSERIS Expert-comptable
 Rue Allal Ben Abdellah (2
 Rés Yasmine n°14 ، 90000،

TANGER Maroc

NEBULA REAL ESTATE شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي طريق 

تطوان تجزئة إبن بطوطة، الطابق 3 
رقم )6 - 92222 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2(45(9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(( فبراير   23
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.NEBULA REAL ESTATE
التطوير   : بإيجاز  غرض الشركة 
وبصفة  أشكاله  بكافة  العقاري 
خاصة حيازة وبيع كافة أنواع دعم 

األرا�سي بالبناء أو بدون.
طريق   : اال تماعي  املقر  عنوان 
تطوان تجزئة إبن بطوطة، الطابق 3 

رقم )6 - 92222 طنجة املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 22.222 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد الوعري عماد : 222 حصة 

بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  عماد  الوعري  السيد 
حبي8  كالسيكو  اديفي  إقامة   234
أ   4 رقم  الرابع  الطابق  بورقيبة 

92222 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  عماد  الوعري  السيد 
حبي8  كالسيكو  اديفي  إقامة   234
أ   4 رقم  الرابع  الطابق  بورقيبة 

92222 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   24 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

))2) تحت رقم 2)24.

736I

STAFF EL FANE

STAFF EL FANE سطاف الفن 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

STAFF EL FANE
 BD EL QODS NR 694 AIN

 CHOK ، 20470، CASABLANCA
MAROC

 STAFF EL FANE سطاف الفن 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اال تماعي 56, شارع 
ال يروند الدار البيضاء. - 2452) 

الدار البيضاء املغرب.
تغيير نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.46975

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم تغيير   (2(2 7) د نبر  املؤرخ في 
نشاط الشركة من »- زخرفة الشقق 

و مقاول.
- استيراد السلع و البيع بالجملة.« 

إلى »- زخرفة الشقق و مقاول.«
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم 72)822.

737I

JURISTAR

NAEL INDUSTRIEL SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

JURISTAR
الرقم 55 الشقة2 الطابق االول 
شارع مراكش ، 5222)، خريبكة 

املغرب
NAEL INDUSTRIEL SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة(في طور 

التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي الرقم 
22 زنقة ابن خلدون حي م.ش.ف. - 

5222) خريبكة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.6(42

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   (2(2 يونيو   22 املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ   NAEL INDUSTRIEL SARL
وعنوان  درهم   222.222 رأسمالها 
زنقة   22 الرقم  اإل تماعي  مقرها 
 (5222  - ابن خلدون حي م.ش.ف. 
انعدام   : ل  نتيجة  املغرب  خريبكة 

النشاط.
الرقم  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 - زنقة ابن خلدون حي م.ش.ف.   22

5222) خريبكة املغرب. 
و عين:

و  مبروك  عمور  السيد(ة) 
عنوانه(ا) الرقم 22 زنقة ابن خلدون 
خريبكة   (5222 الفوسفاط  حي 

املغرب كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
-تم   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 
اإليداع القانوني باملحكمة االبتدائية 
 (2(( فبراير   25 بتاريخ  بخريبكة 

تحت رقم 73.

738I

ائتمانية الجوهرة

GREEN ENGINEERING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ائتمانية الجوهرة
الرقم 263 زنقة تامسنة بلوك 

 ميلة الطابق الثاني ، 5222)، 
خريبكة اململكة املغربية

GREEN ENGINEERING شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي عمارة 6)) 
شقة 2 يلسمين 2 - 5222) خريبكة 

املغرب.
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تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3799
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   (2(2 فبراير   (5 في  املؤرخ 

املصادقة على :
رضوان اكدال  (ة)  تفويت السيد 
أصل  من  ا تماعية  حصة   5.222
5.222 حصة لفائدة السيد (ة) خليل 

لسفر بتاريخ 5) فبراير 2)2).
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
26 فبراير  االبتدائية بخريبكة بتاريخ 

))2) تحت رقم 8)2.
739I

JURISTAR

NAEL INDUSTRIEL SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

JURISTAR
الرقم 55 الشقة2 الطابق االول 
شارع مراكش ، 5222)، خريبكة 

املغرب
NAEL INDUSTRIEL SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي : الرقم 22 
زنقة ابن خلدون حي م.ش.ف. الرقم 
22 زنقة ابن خلدون حي م.ش.ف. 

5222) خريبكة املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.6(42

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   (2(2 يونيو   26 املؤرخ في 
شركة   NAEL INDUSTRIEL SARL
مبلغ  املحدودة  املسؤولية  ذات 
وعنوان  درهم   222.222 رأسمالها 
22 زنقة ابن  مقرها اإل تماعي الرقم 
زنقة   22 الرقم  خلدون حي م.ش.ف. 
 (5222 م.ش.ف.  حي  خلدون  ابن 
النعدام  نتيجة  املغرب  خريبكة 

النشاط.
و عين:

و  مبروك  عمور  السيد(ة) 
عنوانه(ا) الرقم 22 زنقة ابن خلدون 
حي م.ش.ف. 5222) خريبكة املغرب 

كمصفي (ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

الرقم  وفي   (2(2 يونيو   26 بتاريخ 

 - زنقة ابن خلدون حي م.ش.ف.   22

5222) خريبكة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

25 فبراير  االبتدائية بخريبكة بتاريخ 

))2) تحت رقم 74.

742I

INFOPLUME

SOCITANG MABROUK

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين ممثل قانوني للشركة

INFOPLUME

249 شارع محمد الخامس اقامة 

ميموزا 2 رقم 27 ، 92222، طنجة 

املغرب

SOCITANG MABROUK »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها اال تماعي: شارع 

محمد الخامس رقم 92 - - طنجة 

املغرب.

»تعيين ممثل قانوني للشركة«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.(4539

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

وتبعا   (2(( يناير   32 في  املؤرخ 

تعيين  تقرر  الحالي  املسير  الستقالة 

املمثل(ين) القانوني(ين): 

- اليحياوي سعيد

 SOCITANG MABROUK  -

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

شارع  ب:  اإل تماعي  مقرها  الكائن 

 92222  92 رقم  الخامس  محمد 

طنجة املغرب

عند  التجاري  السجل  رقم 

االقتضاء: 4539)

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   29 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

))2) تحت رقم 46)52776-2).

742I

boutouissa mustafa

 Solily International Trading
Company

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

boutouissa mustafa
 BOITE POSTALE VILLE

 NOUVELLE HAMRIA N°867
 MEKNES ، 50000، meknes

maroc
 Solily International Trading

Company شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 23 اقامة 
نور شقة 22 زنقة غانا م.ج مكنا2 - 

52222 مكنا2 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
55355

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   (2
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 Solily  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 
.International Trading Company

- استيراد   : غرض الشركة بإيجاز 
و تصدير؛

وتخزين  وبيع  وتصدير  استيراد   -
التجميل  ومعدات  منتجات  وتوزيع 
والرفاهية  التجميل  ومستحضرات 
واملنتجات  الغذائية  واملكمالت 

الصيدالنية ؛
التجارية  األعمال  إنشاء  ميع   -
تأ يرها  أو  تأ يرها  أو  حيازتها  أو 
أو  تركيبها  أو  تأ يرها  أو  إدارتها  أو 
تشغيلها أو أخذ أو حيازة أو تشغيل 
والدعاوى  الحقوق  نقل  ميع  أو 
القضائية وبراءات االختراع املتعلقة 

بهذه األنشطة.

عمليات  أعم  ميع  وبشكل   -
واملالية  التجارية  الوساطة 
والعقارية  واملنقولة  والصناعية 
االقتصادية  والتنمية  والعموالت 
بشكل عام تتعلق بشكل مباشر أو غير 
مباشر باألشياء املذكورة أعاله أو بأي 
آخر مشابه أو مرتبط قد يعزز  �سيء 

تطوير الشركة.
عنوان املقر اال تماعي : 23 اقامة 
نور شقة 22 زنقة غانا م.ج مكنا2 - 

52222 مكنا2 املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد رشيد مجاد : 2.222 حصة 

بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 23 السيد رشيد مجاد عنوانه(ا) 
م.ج  غانا  زنقة   22 نور شقة  اقامة 

مكنا2 52222 مكنا2 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
 23 السيد رشيد مجاد عنوانه(ا) 
م.ج  غانا  زنقة   22 نور شقة  اقامة 

مكنا2 52222 مكنا2 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   22 بتاريخ  بمكنا2  التجارية 

))2) تحت رقم 4)5.

74(I

ائتمانية الجوهرة

GREEN ENGINEERING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة

ائتمانية الجوهرة
الرقم 263 زنقة تامسنة بلوك 

 ميلة الطابق الثاني ، 5222)، 
خريبكة اململكة املغربية

GREEN ENGINEERING شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

و عنوان مقرها اال تماعي عمارة 
6)) شقة 2 ياسمين 2 - 5222) 

خريبكة .



عدد 5725 - 8) ر 8 2443 )) مار2 ))2))الجريدة الرسمية   3894

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3799
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 5) فبراير 2)2) تم تحويل 
الشكل القانوني للشركة من »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة« إلى »شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد«
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
26 فبراير  االبتدائية بخريبكة بتاريخ 

))2) تحت رقم 8)2.

743I

FIDUCIAIRE EL HANSALI SARL AU

 STE CENTRE D›AFFAIRE EL
HANSALI

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

توسيع نشاط الشركة 

 FIDUCIAIRE EL HANSALI SARL
AU

2) شارع املتنبي الطابق األول بني 
مالل ، 3222)، بني مالل املغرب
 STE CENTRE D›AFFAIRE EL

HANSALI شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اال تماعي شارع 
الحسن الثاني رقم 385 بني مالل - 

3222) بني مالل املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.8(79

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 28 يناير ))2) تمت إضافة 
إلى نشاط الشركة  التالية  األنشطة 

الحالي :
املشار  »التوطين«  إضافة نشاط 
 3 اليه في موضوع الشركة في املادة 
من نظامها األسا�سي وكذا تسجيلها في 

الضريبة املهنية..
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
32 يناير  االبتدائية ببني مالل بتاريخ 

))2) تحت رقم 222.

744I

مكت8 املحاسبة

KASSIMI IMPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

مكت8 املحاسبة
26 زنقة سال السعادة ) ، 25222، 

الخميسات املغرب
KASSIMI IMPORT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي : 24 زنقة 

قرطا ة حي االزدهار - 25222 
الخميسات املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.(4892
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   (2(( يناير   25 املؤرخ في 
ذات  شركة   KASSIMI IMPORT
رأسمالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها  وعنوان  درهم   522.222
حي  قرطا ة  زنقة   24 اإل تماعي 
االزدهار - 25222 الخميسات املغرب 

نتيجة الألزمة االقتصادية.
و عين:

و  لوزاتي  يوسف  السيد(ة) 
حي  قرطا ة  زنقة   5 عنوانه(ا) 
الخميسات املغرب   25222 االزدهار 

كمصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
زنقة   24 وفي   (2(( يناير   25 بتاريخ 
 25222  - االزدهار  حي  قرطا ة 

الخميسات املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  بالخميسات  االبتدائية 

فبراير ))2) تحت رقم 62.

745I

إراكليص كونصبت

إراكليص كونصبت
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

إراكليص كونصبت
مغوغة الكبيرة - طنجة ، 92222، 

طنجة املغرب

إراكليص كونصبت شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي شارع مولى 
اسماعيل اقامة زهراء القبو 92222 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2(4353

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   28
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

إراكليص كونصبت.
إنتاج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الدعاية.
شارع   : اال تماعي  املقر  عنوان 
القبو  زهراء  اقامة  اسماعيل  مولى 

92222 طنجة املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 52.222 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد يونس زغلول : 522 حصة 

بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  زغلول  يونس  السيد 
طنجة   92222 الكبيرة  مغوغة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  زغلول  يونس  السيد 
مغوغة الكبيرة 92222 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   28 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

))2) تحت رقم 52758).

746I

VECTEUR TRAVAUX

MY GROCERY SARL AU 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MY GROCERY
متجر رقم 8 الطابق األر�سي من 
العمارة رقم ج 6 م 2 ) ديار 

القمة سيدي مومن ، 2422)، 
الدارالبيضاء املغرب

 MY GROCERY SARL AU شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي متجر رقم 
8 الطابق األر�سي من العمارة رقم ج 
6 م 2 ) ديار القمة سيدي مومن - 

2422) الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5(9725

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   25
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 MY  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. GROCERY SARL AU
محل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

بقالة للبيع بالتجزئة.
عنوان املقر اال تماعي : متجر رقم 
8 الطابق األر�سي من العمارة رقم ج 
 - ) ديار القمة سيدي مومن  6 م 2 

2422) الدارالبيضاء املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 2.222  : بغروض  سعيد  السيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
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السيد سعيد بغروض عنوانه(ا) 

 2 م  مومن  سيدي  نجمة  اقامة 

م   2  27 شقة  أوه  عمارة  مكرر   2

2422) الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد سعيد بغروض عنوانه(ا) 

 2 م 2  مومن  نجمة سيدي  اقامة 

2 م أوه   27 مكرر عمارة أوه شقة 

2422) الدارالبيضاء  27 2 م  شقة 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (5 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يناير ))2) تحت رقم -.

747I

AB RED2 COMPTA

PIÈCES AUTO AGRABOU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AB RED1 COMPTA

 YAACOUB MANSOUR 2 ETAGE

maroc 2، طنجة N° 4 ، 90000

PIÈCES AUTO AGRABOU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي تجزئة 

املهدي زنقة الشهيدة رقية بنت 

عبد السالم رقم 62 رقم )2 طريق 

الرقايع - طنجة - 92272 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2(4627

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(( فبراير   2(

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 PIÈCES : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

. AUTO AGRABOU
بيع قطع   : غرض الشركة بإيجاز 

الغيار وبيع زيت للسيارات.
تجزئة   : اال تماعي  املقر  عنوان 
املهدي زنقة الشهيدة رقية بنت عبد 
السالم رقم 62 رقم )2 طريق الرقايع 

- طنجة - 92272 طنجة املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 222  : السيد محمد انوار اكرابو 

حصة بقيمة 2.222 درهم للحصة .
 222  : السيد محمد انوار اكرابو 

بقيمة 2.222 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
اكرابو  انوار  محمد  السيد 
رقم   44 ارض الدولة زنقة  عنوانه(ا) 

)3 92272 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
اكرابو  انوار  محمد  السيد 
رقم   44 ارض الدولة زنقة  عنوانه(ا) 

)3 92272 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   26 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

))2) تحت رقم 52262).
748I

LAGHRABI

AZUR INTERIOR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LAGHRABI
 AVENUE 10 MARS 1982
 N 217 MABROUKA CASA

 CASABLANCA، 0، casablanca
maroc

AZUR INTERIOR شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 5، عبد 
هللا ابن ياسين اقامة بلودون الطابق 

5 رقم 5 - 6322) الدار البيضاء 

املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5(35(7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(2 أكتوبر   (5

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 AZUR : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.INTERIOR

مقاول،   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مختلف اشغال البناء .

عبد   ،5  : عنوان املقر اال تماعي 

هللا ابن ياسين اقامة بلودون الطابق 
البيضاء  الدار   (6322  -  5 رقم   5

املغرب .

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

 AOUNI HASSAN السيد 

البيضاء   (2222 البيضاء  عنوانه(ا) 

املغرب.

 AMSAGUINE YASSINE السيد 

البيضاء   (2222 البيضاء  عنوانه(ا) 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

 AMSAGUINE YASSINE السيد 

البيضاء   (2222 البيضاء  عنوانه(ا) 

املفرب

 AOUNI HASSAN السيد 

البيضاء   (2222 البيضاء  عنوانه(ا) 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (4 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نونبر 2)2) تحت رقم 822638.

749I

رمزي لالستشارات

VENCLI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

رمزي لالستشارات
شارع 4) نونبر عمارة حمدي ولد 

الرشيد الطابق رقم 22 شقة رقم 22 
العيون ، 72222، العيون املغرب
VENCLI شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اال تماعي زنقة 
الحزام رقم 22 العيون العيون 

72222 العيون املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.26593

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   (2(( فبراير   24 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
بناء غمد معدني.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
فبراير   26 االبتدائية بالعيون بتاريخ 

))2) تحت رقم 418/2022.
752I

 اءتمانية فيسكو ست ش م م

شركة صونتر النخيل دو 
الصونتي ا بيان اتغ

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

اءتمانية فيسكو ست ش م م
املرك8 الحضري  ناح ج2 املكت8 
)2 املسيرة 2 مراكش ، 422222، 

مراكش املغرب
شركة صونتر النخيل دو الصونتي 
ا بيان اتغ شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 495 

املسيرة 3 حرف 2 مراكش - 42222 
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2((755



عدد 5725 - 8) ر 8 2443 )) مار2 ))2))الجريدة الرسمية   3896

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   (2
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
شركة   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 
صونتر النخيل دو الصونتي ا بيان اتغ .
 : بإيجاز  الشركة  غرض 

كينيزيطيرابي.
 495  : اال تماعي  املقر  عنوان 
املسيرة 3 حرف 2 مراكش - 42222 

مراكش املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:  رأسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:
 1.000,00  : التباع  ملياء  السيدة 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  التباع  ملياء  السيدة 
مراكش   2 حرف   3 املسيرة   495

42222 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  التباع  ملياء  السيدة 
مراكش   2 حرف   3 املسيرة   495

42222 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   24 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

))2) تحت رقم 2825.
752I

MOUMNI CONSULTING

CASA ECONOMICA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MOUMNI CONSULTING
 LOT.AL BAHR AV. MOUSSA

 BNOU NOUSSAIR N° 8 M›DIQ
 M›DIQ، 93200، M›DIQ

MAROC

CASA ECONOMICA شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي حي أحريق 
شارع املنزه زنقة 2 عمارة رقم 7 
الطابق4 رقم 9 مرتيل - 22222 

مرتيل املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

32953
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   (8
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 CASA  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.ECONOMICA
أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

بناء متعددة.
حي   : اال تماعي  املقر  عنوان 
2 عمارة رقم  أحريق شارع املنزه زنقة 
 22222  - مرتيل   9 رقم  الطابق4   7

مرتيل املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
حصة   522  : السيد مو�سى ريان 

بقيمة 222 درهم للحصة .
 522  : الهزهاز  محسن  السيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
حي  السيد مو�سى ريان عنوانه(ا) 
 94 رقم  زيدون  ابن  شارع  السالم 

املضيق 22222 املضيق املغرب.
السيد محسن الهزهاز عنوانه(ا) 
 25 حي السالم شارع ابن زيدون رقم 

املضيق 22222 املضيق املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
حي  السيد مو�سى ريان عنوانه(ا) 
 94 رقم  زيدون  ابن  شارع  السالم 

املضيق 22222 املضيق املغرب

السيد محسن الهزهاز عنوانه(ا) 
 25 حي السالم شارع ابن زيدون رقم 

املضيق 22222 املضيق املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   22 االبتدائية بتطوان بتاريخ 

))2) تحت رقم 583.

75(I

CONSEILS PODER FIDUSAHARA

ANYVISION GLOBAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CONSEILS PODER
FIDUSAHARA

حي الفتح زنقة ينبع رقم )3 العيون ، 
72222، العيون املغرب

ANYVISION GLOBAL شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي الوفاق 

بلوك ج رقم 2477 - 72222 العيون 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
36422

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(2 أبريل   2(
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ANYVISION GLOBAL
تجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املواد الكهربائية 
الشبكات املعلوماتية 

االعالميات .
الوفاق   : اال تماعي  املقر  عنوان 
بلوك ج رقم 2477 - 72222 العيون 

املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 
درهم، مقسم كالتالي:

 : الوهاب  عبد  خلوفي  السيد 
درهم   222 بقيمة  حصة   2.222

للحصة .
السيد خلوفي عبد الوهاب : 2222 

بقيمة 222 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الوهاب  عبد  خلوفي  السيد 
 727 تجزئة  القد2  حي  عنوانه(ا) 
زنقة الريف رقم 226 العيون 72222 

العيون املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الوهاب  عبد  خلوفي  السيد 
 727 تجزئة  القد2  حي  عنوانه(ا) 
زنقة الريف رقم 226 العيون 72222 

العيون املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   2( بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2)2) تحت رقم 2)2).
753I

kgh consulting maroc

DESKTECH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

kgh consulting maroc
 3rue Bab El Mansour ESPACE

 PORTE D›ANFA، 20000،
CASABLANCA املغرب

DESKTECH شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي الطابق 
الثاني ، طريق 9)22 ، املنطقة 

الصناعية أوالد رحو ، حي الحسني ، 
أوالد حدو ، سيدي معروف - 82)2) 

الدار البيضاء اململكة املغربية
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
82(27(
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(( فبراير   23

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DESKTECH

شراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

واستيراد وبيع وتأ ير أ هزة الكمبيوتر 

وأ هزة املكات8.

الطابق   : اال تماعي  املقر  عنوان 

املنطقة   ،  22(9 طريق   ، الثاني 

الصناعية أوالد رحو ، حي الحسني ، 

أوالد حدو ، سيدي معروف - 82)2) 

الدار البيضاء اململكة املغربية.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 E-TECH GLOBAL الشركة 

حصة بقيمة   INDUSTRIE : 1.000

222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

 E-TECH GLOBAL الشركة 
زاوية   (52 عنوانه(ا)   INDUSTRIE

يوسف  موالي  وشارع  بوردو  شارع 

اململكة  البيضاء  الدار   (2222

املغربية.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

 RACHOU Pierre-Yves السيد 

املهدية.  شارع  عنوانه(ا)   Gérard

البيضاء  الدار   (2272 املنار  باقات 

اململكة املغربية

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم )27)82.

754I

samater

FULL EVENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

samater
) زاوية شارع أنفا زنقة كلود بروا 

فنس الطابق 5 الدار البيضاء الدار 
البيضاء، 2222)، الدار البيضاء 

املغرب
FULL EVENT شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد(في 

طور التصفية)
 BC وعنوان مقرها اإل تماعي

 47 N357ETG1 MANSOUR1
 BENOUSSI - 20000

.CASABLANCA MAROC
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.32(262

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر   (226 د نبر   29 في  املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 
 FULL EVENT ذات الشريك الوحيد
مبلغ رأسمالها 22.222 درهم وعنوان 
 BC 47 N357ETG2 مقرها اإل تماعي
 MANSOUR2 BENOUSSI -
 (2222 CASABLANCA MAROC
ال  الشركة  تصفية  تم   : ل  نتيجة 

سباب مادية وتسويقية.
 BC ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 47 N357ETG2 MANSOUR2
 BERNOUSSI . - (2222

 .CASABLANCA MAROC
و عين:

و  املرتجي  عثمان  السيد(ة) 
عمارة  النخيل  اقامة  عنوانه(ا) 
كاميليا رقم 7 البرنو�سي 2222) الدار 
البيصاء املغرب كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

مار2 227) تحت رقم 8329)226.
755I

TAX MOROCCO CONSULTING

FOULKA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

TAX MOROCCO CONSULTING
 BD ABDELMOUMEN IMM

PASTEUR
 BUILD 3eme ETG N°3 

 PLACE PASTEUR ، 20360،
CASABLANCA MAOC

FOULKA 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اال تماعي تجزئة 
املسيرة الرقم 2395 املجموعة إ 

6 الدروة برشيد. - )2)6) الدروة 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

رقم التقييد في السجل التجاري : 
26262

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   27
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها  بمختصر  االقتضاء 

: FOULKA
: التصميم  غرض الشركة بإيجاز 
والبيع  والشراء  والتصنيع  واإلنشاء 
بالجملة أو البيع بالتجزئة واملتا رة 
املالبس  أصناف  لجميع  والترويج 

(املنسو ات والجلد وما إلى ذلك)
التجارة  عمليات  -  ميع 

واالستيراد والتصدير.
- أعمال متنوعة وإنشائية ،

- اإلرشاد والتدري8 والدراسة.
- املشاركة املباشرة أو غير املباشرة 
 ، مماثل  مشروع  أو  عمل  أي  في 
 ، شركات  ديدة  إنشاء  خالل  من 
واالشتراكات ،الرعاية أو شراء األوراق 
املالية أو حقوق الشركات أو غير ذلك ؛
األوراق  عامة  ميع  وبصفة 
التجارية والصناعية واألوراق املالية 
املتعلقة  املالية  واألصول  ،العقارات 

بشكل مباشر أو غير مباشر بالغرض 
اال تماعي..

تجزئة   : اال تماعي  املقر  عنوان 
املسيرة 2395 املجموعة إي 6 الدروة 

برشيد. - )2)6) الدروة املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد بندحان كمال 522 : حصة 

بقيمة 222 درهم للحصة .
522: حصة  السيد بصري محمد 

بقيمة 222 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا) كمال  بندحان  السيد 
تجزئة املسيرة الرقم 2458 املجموعة 

إ 6 الدروة برشيد )2)6)
عنوانه(ا) محمد  بصري  السيد 

 ( دوار أوالد بن السبع أوالد عرو2 
املزامزة الجنوبية، سطات 6222)

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة

عنوانه  كمال  بندحان  السيد 
تجزئة املسيرة الرقم 2458 املجموعة 

إ 6 الدروة برشيد املغرب )2)6) 
عنوانه  محمد  بصري  السيد 
 ( دوار أوالد بن السبع أوالد عرو2 
 (6222 سطات  الجنوبية،  املزامزة 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  املغربتم 
يناير   (6 بتاريخ  برشيد  االبتدائية 

))2) تحت رقم 89

756I

ACHAHBAR E-COMSERVICES SARL AU

 STE ACHAHBAR
E-COMSERVICES SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 ACHAHBAR E-COMSERVICES
SARL AU

ص.ب رقم 22 بني بوعياش 
الحسيمة ، 252)3، الحسيمة 

املغرب
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 STE ACHAHBAR
 E-COMSERVICES SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي حي 
بوغرمان بني بوعياش - 252)3 

الحسيمة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3537

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(2 أكتوبر   2(
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 ACHAHBAR E-COMSERVICES

.SARL AU
وسيط   : بإيجاز  الشركة  غرض 
اإلستيراد  الخدماتة،  و  التجارة  في 
وتغليف  وانتاج  توزيع  التصدير،  و 
مركز  التسويق،  البضائع،  ونقل 
اإلدارية،  واالستشارات  األعمال 
الخدمات  عام،  بشكل  الوساطة 
املعلومات،  وتكنولو يا  الرقمية 

أعمال مختلفة..
حي   : اال تماعي  املقر  عنوان 
 3(252  - بوعياش  بني  بوغرمان 

الحسيمة املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 2.222  : أشهبار  أيوب  السيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد أيوب أشهبار عنوانه(ا) حي 
سد محمد بن عبد الكريم الخطابي 
الحسيمة   3(252 بوعياش  بني 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

السيد أيوب أشهبار عنوانه(ا) حي 
سد محمد بن عبد الكريم الخطابي 
الحسيمة   3(252 بوعياش  بني 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالحسيمة بتاريخ )2 نونبر 

2)2) تحت رقم 2222.
757I

ZMH CONSULTANTS

WAFA BOURSE
شركة املساهمة

خفض رأسمال الشركة

ZMH CONSULTANTS
 hay riad ، 20110، RABAT

MAROC
WAFA BOURSE شركة املساهمة

وعنوان مقرها اإل تماعي 426 شارع 
مصطفى املعاني - 2222) الدار 

البيضاء املغرب.
خفض رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   (2(( فبراير   28 في  املؤرخ 
بمبلغ  الشركة  رأسمال  خفض 
أي  درهم«   25.222.222« قدره 
إلى  درهم«   (2.222.222« من 
 : طريق  عن  درهم«   5.222.222«

تخفيض عدد األسهم
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم 922)82.
758I

مكت8 املحاسبة الفا�سي

جاموب ألشغال
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكت8 املحاسبة الفا�سي
2 عالل بن عبد هللا شقة رقم 4 ، 

93222، تطوان املغرب
 اموب ألشغال شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي بو راح 

السفلى مرك8 السكني »امينة 
)« الشطر الثاني تطوان - 93222 

تطوان املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

32969
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   28
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها :  اموب 

ألشغال .
اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

متعددة للبناء .
بو راح   : عنوان املقر اال تماعي 
 »( »امينة  السكني  مرك8  السفلى 
 93222  - تطوان  الثاني  الشطر 

تطوان املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
حصة   (52  : السيد عمر مو�سى 

بقيمة 5.222) درهم للحصة .
السيد يوسف مو�سى : 322 حصة 

بقيمة 32.222 درهم للحصة .
السيد زيد بوحصون : 5)) حصة 

بقيمة 522.)) درهم للحصة .
 ((5  : الجزولي  املهدي  السيد 
حصة بقيمة 522.)) درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  مو�سى  عمر  السيد 
تجزئة الكولف شارع و زنفة 2 فيال 4 

كابونيكرو 93252 مرتيل املغرب.
عنوانه(ا)  مو�سى  يوسف  السيد 
 93252 الكولف  تجزئة  سكيرج  ثل 

مرتيل املغرب.
عنوانه(ا)  بوحصون  زيد  السيد 
)2 زنقة ابن خاتمة الطابق 24 الشقة 
املستشفيات  حي  مونية  اقامة   42(

2222) الدارالبيضاء املغرب.

السيد املهدي الجزولي عنوانه(ا) 
5 اقامة وليلي طابق 7 زنقة اميوط حي 
الدارالبيضاء   (2222 املستشفيات 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  مو�سى  يوسف  السيد 
 93252 الكولف  تجزئة  سكيرج  ثل 

مرتيل املغرب
عنوانه(ا)  بوحصون  زيد  السيد 
)2 زنقة ابن خاتمة الطابق 24 الشقة 
املستشفيات  حي  مونية  اقامة   42(

2222) الدارالبيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   24 االبتدائية بتطوان بتاريخ 

))2) تحت رقم 598.
759I

GESTION

 TOP DE FRUITS ET
LÉGUMES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

GESTION
 BD SEBTA HAY MERIEM

 N°36 ETG 1-MOHAMMEDIA
 ، 20800، MOHAMMEDIA

MAROC
 TOP DE FRUITS ET LÉGUMES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 2) طريق 
عبد هللا ابن نافع اقامة اب عمر 
الطابق 4 الشقة -22املعاريف-

الدارالبيضاء - 2222) الدارالبيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
53(672

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   (7
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:



3899 الجريدة الرسميةعدد 5725 - 8) ر 8 2443 )) مار2 ))2)) 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 TOP  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. DE FRUITS ET LÉGUMES
بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الفواكه و الخضروات بالتقسيط و 

الجملة.
 (2  : اال تماعي  املقر  عنوان 
اب  اقامة  نافع  ابن  طريق عبد هللا 
-22املعاريف- الشقة   4 عمر الطابق 
2222) الدارالبيضاء  الدارالبيضاء - 

املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد الفتا2 عبد االله : 2.222 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
االله  عبد  الفتا2  السيد 
رقم  الصغير  أرض  تجزئة  عنوانه(ا) 
املحمدية   (2822 -3)املحمدية 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
االله  عبد  الفتا2  السيد 
رقم  الصغير  أرض  تجزئة  عنوانه(ا) 
املحمدية   (2822 -3)املحمدية 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم 865)82.
762I

Cabinet Comptable Marzofid

STE YCO SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

Cabinet Comptable Marzofid
 Rue Ibn Aicha Résid.les huit

 paliers 5eme Etage Appt.n°51
 Guéliz MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROCA

STE YCO SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي : زنقة 
بن عائشة عمارة تمانية النخالت 
الطابق الخامس رقم 52 غليز - 

42222 مراكش املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.82439

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر   (2(2 د نبر   32 في  املؤرخ 
ذات  شركة   STE YCO SARL حل 
رأسمالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها  وعنوان  درهم   22.222
عمارة  عائشة  بن  زنقة  اإل تماعي 
الخامس  الطابق  النخالت  تمانية 
مراكش   42222  - غليز   52 رقم 
املغرب نتيجة لنظرا ألزمة التي سببها 
املستويات  على  ميع  كورونا  وباء 
اإلقتصادية خاصة القطاع السياحي 
، وبما أن نشاط الشركة مرتبط بهذا 
القطاع فإن بدورها تضررت وآنعدم 
الطل8 وتشلل نشاطها كليا مما أدى 

إلى آتخاد قرارحل وتصفية الشركة..
و عين:

فرنسوا  أليفيي  اك  السيد(ة) 
رقم  ب  أسيف  عنوانه(ا)  و  ديشان 
338 مراكش 42222 مراكش املغرب 

كمصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
2)2) وفي زنقة بن  32 د نبر  بتاريخ 
عائشة عمارة تمانية النخالت الطابق 
 42222  - غليز   52 رقم  الخامس 

مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   26 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

))2) تحت رقم 2929.
762I

TRAVAUX L ESCALADE

TRAVAUX L ESCALADE 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

TRAVAUX L ESCALADE
22 زنقة الحرية الطابق 3 رقم 5 ، 

2)22)، الدار البيضاء املغرب

 TRAVAUX L ESCALADE شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 22 زنقة 
الحرية الطابق 3 الشقة 5 - 2)22) 

الدار البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.436589

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   (2(2 أبريل   (2 في  املؤرخ 

املصادقة على :
شهيد  ياسين  (ة)  السيد  تفويت 
أصل  من  ا تماعية  حصة   522
(ة)  السيد  لفائدة  حصة   2.222
أبريل   (2 بتاريخ  الحاتمي  مصطفى 

.(2(2
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 (5 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

ماي 2)2) تحت رقم 779628.
76(I

STE SOFIDAG CONSEIL SARL

 CONSTRUCTION IMPERIAL
 BATIMENT, TRAVAUX

)PUBLIC ET PONT (CIBTPP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE SOFIDAG CONSEIL SARL
 N°65 AV GHANDI CITE

 DAKHLA AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

 CONSTRUCTION IMPERIAL
 BATIMENT, TRAVAUX PUBLIC
ET PONT (CIBTPP) شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 22 
مجمع الحباب 83222 تارودانت - 

83222 تارودانت املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

8232
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(2 شتنبر   27
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 CONSTRUCTION IMPERIAL
 BATIMENT, TRAVAUX PUBLIC

. (ET PONT (CIBTPP
أعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

متنوعة أو انشاءات .
 22 رقم   : عنوان املقر اال تماعي 
 - تارودانت   83222 الحباب  مجمع 

83222 تارودانت املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسمال الشركة: 2.222.222 

درهم، مقسم كالتالي:
 8.222  : الزعيم  السيد  مال 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
 (.222  : الزعيم  بشرى  السيدة 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  الزعيم  السيد  مال 

فرنسا 222)9 فرنسا فرنسا.
الزعيم عنوانه(ا)  السيدة بشرى 
22 درب الزمالة مجمع االحباب  رقم 

83222 تارودانت املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الزعيم عنوانه(ا)  السيدة بشرى 
22 درب الزمالة مجمع االحباب  رقم 

83222 تارودانت املغرب
عنوانه(ا)  الزعيم  السيد  مال 

فرنسا 222)9 فرنسا فرنسا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 32 بتاريخ  بتارودانت  االبتدائية 

شتنبر 2)2) تحت رقم 4)29.
763I

ASMAA MEDIA GROUP

HT BUILDING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ASMAA MEDIA GROUP
شارع صهي8 الرومي بلوك 39 الرقم 

2) البرنو�سي البيضاء، 2222)،
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البيضاء املغرب
HT BUILDING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 6) ب 

اقامة ديامن أخضر الطابق 9 الشقة 
9 اقامة اشراق ليساسفة - ا لبيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

532922
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(( فبراير   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 HT  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BUILDING
أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء .
ب   (6  : اال تماعي  املقر  عنوان 
اقامة ديامن أخضر الطابق 9 الشقة 
9 اقامة اشراق ليساسفة - ا لبيضاء 

املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
334 حصة   : السيد محمد حايلي 

بقيمة 222 درهم للحصة .
 333  : عمر  حايلي  أمين  السيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
333 حصة   : السيد تويج سفيان 

بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  حايلي  محمد  السيد 
شارع   3 رقم   39 زنقة   3 الحداوية 

فا2 ا لبيضاء املغرب.
السيد أمين حايلي عمر عنوانه(ا) 
بارك  اقامة  منصور  يعقوب  شارع 
رقم  ج  عمارة   2 طابق   2 بالزا 

22222222éé ا ملحمدية املغرب.

السيد تويج سفيان عنوانه(ا) حي 
9 يوليوز عمارة ب 8 شقة 6 الطابق ) 

ا ملحمدية املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  حايلي  محمد  السيد 
شارع   3 رقم   39 زنقة   3 الحداوية 

فا2 ا البيضاء املغرب
السيد أمين حايلي عمر عنوانه(ا) 
شارع يعقوب منصور اقامة بارك بالزا 
عمارة ج رقم ا ملحمدية   2 طابق   2

املغرب 
السيد تويج سفيان عنوانه(ا) حي 
9 يوليوز عمارة ب 8 شقة 6 الطابق ا 

ملحمدية املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم 23))82.
764I

مكت8 معيشة للحسابات و األستشارات الجبائية

 STE ENNYLY TRAVAUX
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

مكت8 معيشة للحسابات و 
األستشارات الجبائية

حي السالم بلوك E رقم )) -- سيدي 
سليمان ، 22)24، سيدي سليمان 

املغرب
 STE ENNYLY TRAVAUX SARL
AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي مكت8 رقم 
3 اقامة الياسمين 5) شارع يعقوب 
املنصور - 24222 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
64(87

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(( فبراير   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ENNYLY TRAVAUX SARL AU
اعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مختلفة
اعمال البناء .

مكت8   : اال تماعي  املقر  عنوان 
شارع   (5 الياسمين  اقامة   3 رقم 
القنيطرة   24222  - يعقوب املنصور 

املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد النلي احمد : 2.222 حصة 

بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  احمد  النلي  السيد 
 24(22  8 رقم  اوبير  سانت  تجزئة 

سيدي سليمان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  احمد  النلي  السيد 
 24(22  8 رقم  اوبير  سانت  تجزئة 

سيدي سليمان املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 26 فبراير 

))2) تحت رقم -.

765I

 AAFIR AUDIT & CONSULTING MOROCCO

sigle A2CM sarl

TOP CLOTH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 AAFIR AUDIT & CONSULTING
MOROCCO sigle A2CM sarl

شارع فا2 ، ركن ابن طفيل ، إقامة 
دياموند، الطابق األول ، مكت8 رقم 

3 ، 92222، طنجة املغرب

TOP CLOTH شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي املنطقة 
الصناعية غزنايا حي 2 طنجة - 

92222 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2(4527

 27 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( فبراير 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 TOP  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CLOTH
تصنيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املالبس.
املنطقة   : عنوان املقر اال تماعي 
 - طنجة   2 حي  غزنايا  الصناعية 

92222 طنجة املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 522.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 5.222  : لعشير  زكرياء  السيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  لعشير  زكرياء  السيد 
شارع موالي اسماعيل عمارة امليناء 
طنجة   92222  32 شقة   28 طابق 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  لعشير  زكرياء  السيد 
شارع موالي اسماعيل عمارة امليناء 
طنجة   92222  32 شقة   28 طابق 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   22 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

))2) تحت رقم 4)529).
766I
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هشام عثماني

GROUPE SAAD BOUBKER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

هشام عثماني
شارع عمر بن الخطاب اقامة ماص 

بالوماص ) الطابق 3 رقم 77 ، 
92232، طنجة املغرب

 GROUPE SAAD BOUBKER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي شارع عمر 
بن الخطاب ما2 بالوما2 ) طابق 

3 رقم 77 طنجة 92222 طنجة 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2(4557

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(2 نونبر   29
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GROUPE SAAD BOUBKER
*توزيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
وزيوت  الغازي  السائل  الوقود 

التشحيم
والتشحيم  الغسل  *أعمال 

واستنزاف السيارات واملركبات.
عنوان املقر اال تماعي : شارع عمر 
بن الخطاب ما2 بالوما2 ) طابق 3 
رقم 77 طنجة 92222 طنجة املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد سعد بوبكر : 2222 بقيمة 

222 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

حي  السيد سعد بوبكر عنوانه(ا) 
طنجة   26 رقم   ( الشارع  بوخالف 

92222 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
حي  السيد سعد بوبكر عنوانه(ا) 
طنجة   26 رقم   ( الشارع  بوخالف 

92222 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   24 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

))2) تحت رقم 52965).
767I

N(M CONSEIL-SARL

TAPISSERIE AYOUB
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

N(M CONSEIL-SARL
 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2
 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC
TAPISSERIE AYOUB شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 

موالي الحسن الحي القديم 
الدريوش 222)6 الدريوش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
433

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   (4
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TAPISSERIE AYOUB
في  تا ر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االثواب و الزرابي.

شارع   : اال تماعي  املقر  عنوان 
موالي الحسن الحي القديم الدريوش 

222)6 الدريوش املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 2.222  : ايوب  بناصري  السيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  ايوب  بناصري  السيد 
الدريوش   6(222 اسالن  واد  حي 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  ايوب  بناصري  السيد 
 6(222 الدريوش  اسالن  واد  حي 

الدريوش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالدريوش بتاريخ 25 فبراير 

))2) تحت رقم 9).
768I

CABINET BEN MOKHTAR

GROSSO-IMMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET BEN MOKHTAR
 RUE IMAM ASSILI RESIDENCE

 TAKAFOUL N°15 1 ETG ،
90020، TANGER MAROC

GROSSO-IMMO شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي املنطقة 
 C/o) الصناعية بتطوان - بطماسا
Temasa) - 93006 تطوان املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
32975

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   28
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GROSSO-IMMO
اقتناء   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 
املزمع  أو  املبنية  العقارات   ميع 

إنشاؤها وبيعها؛
- إدارة أصولها العقارية؛

املباني عن طريق  تشغيل هذه   -
التأ ير.

املنطقة   : عنوان املقر اال تماعي 
 C/o) بطماسا   - بتطوان  الصناعية 

Temasa( - 93226 تطوان املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 522.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
هولدينغ  غروسو  الشركة 
5.222 حصة   :  يسلشافت م ب ه 

بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
هولدينغ  غروسو  الشركة 
عنوانه(ا)  ه  ب  م   يسلشافت 

والفيشغا2 5 2222 فيينا النمسا.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
فرانز  إرهارد  غروسنيع  السيد 
عنوانه(ا) والفيشغا2 5 2222 فيينا 

النمسا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   25 االبتدائية بتطوان بتاريخ 

))2) تحت رقم 622.
769I

N(M CONSEIL-SARL

WAFA DRIOUCH CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

N(M CONSEIL-SARL
 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2
 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC
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WAFA DRIOUCH CAR شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي حي االمل 
غربي الدريوش - 222)6 الدريوش 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
435

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   32
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 WAFA : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.DRIOUCH CAR
كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.
عنوان املقر اال تماعي : حي االمل 
الدريوش   6(222  - الدريوش  غربي 

املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 522.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 5.222  : سعيد  بعوش  السيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  سعيد  بعوش  السيد 
الدريوش   6(222  2( السعادة  حي 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد يوسف مبطول عنوانه(ا) 
دوار اوالد رحو اوالد سالم امطالسة 

222)6 الدريوش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالدريوش بتاريخ 25 فبراير 

))2) تحت رقم 32.
772I

 مانا  منت اند كونسيلتينغ

أهال أليمونتاسيون
إعالن متعدد القرارات

مانا  منت اند كونسيلتينغ
29,شارع  بل هبري ,امزورن ، 

52))3، الحسيمة املغرب
أهال أليمونتاسيون »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها اال تماعي: حي 

إكار أزوكاغ ، الحسيمة - 222)3 
الحسيمة املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.(865
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
اتخاذ  ))2)تم  يناير   22 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
حصة ا تماعية   522 قبول تفويت 
نجي8  املجاهد  السيد  طرف  من 
و  الحفيظ  عبد  الحدو�سي  لفائدة 
حصة ا تماعية   522 قبول تفويت 
محفوض  افقير  السيد  طرف  من 
عبد  الحدو�سي  السيد  لفائدة 

الحفيظ
قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 
املصادقة على تحول الشكل القانوني 
مسؤولية  ذات  شركة  من  للشركة 
مسؤولية  ذات  شركة  الى  محدودة 

محدودة ذات شريك وحيد
على  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 
 ، املسيرين  استقالة  قبول  مايلي: 
السيد املجاهد نجي8 و السيد افقير 
ابتداء  الشركة  تسيير  من  محفوض 

من تاريخ 2022/01/10 
على  ينص  الذي   :4 رقم  قرار 
عبد  الحدو�سي  السيد  تعيين  مايلي: 
الحفيظ رقم ب.ت.و 57752) حرف 
الساكن بحي اكادير بني بوعياش  (ر) 
من  ابنداء  للشركة  وحيد  مسير 

 2022/01/10
قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 

تحيين النظام األسا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
مسؤولية  ذات  شركة   ، الشركة 

محدودة ذات شريك وحيد .
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
بمبلغ  نقدا  ساهم  الوحيد  الشريك 

222222 درهم
على  ينص  الذي   :8 رقم  بند 
مايلي: الحصص اإل تماعية املشكلة 
،كلها في   2222 لرأسمال الشركة هي 
ملكية السيد الحدو�سي عبد الحفيظ
على  ينص  الذي   :26 رقم  بند 
مايلي: لسيد الحدو�سي عبد الحفيظ 
(ر)  حرف   (57752 ب.ت.و  رقم 
الساكن بحي اكادير بني بوعياش مسير 

وحيد للشركة ملدة غير محددة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  بالحسيمة  االبتدائية 

فبراير ))2) تحت رقم 34.
772I

elite compta

عايدة كارد ماروك
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

elite compta
 av atlas apt 16 agdal rabat ، 24

10000، rabat maroc
عايدة كارد ماروك شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي سال - 
98 تجزئة معمورة احصين سال 
الجديدة. - 22222 سال املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
35445

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   25
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
عايدة   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

كارد ماروك.
مقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

أمن..
عنوان املقر اال تماعي : سال - 98 
تجزئة معمورة احصين سال الجديدة. 

- 22222 سال املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 2.222  : مارية  اقبلي  السيدة 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  مارية  اقبلي  السيدة 
 792 فيال  الجديدة  سال  تجزئة 
سال   22222 احصين سال الجديدة. 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  محمد  اقبلي  السيد 
 27 الحي االداري زنقة مدغشقر رقم 
الفقيه بن صالح. 222)) الفقيه بن 

صالح املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   24 بتاريخ  بسال  االبتدائية 

))2) تحت رقم 224.
77(I

ASMAA MEDIA GROUP

 BABEL STTEL
CONSTRUCTIONS

إعالن متعدد القرارات

ASMAA MEDIA GROUP
شارع صهي8 الرومي بلوك 39 الرقم 

2) البرنو�سي البيضاء، 2222)، 
البيضاء املغرب
 BABEL STTEL

CONSTRUCTIONS »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوان مقرها اال تماعي: 22 

زنقة الحرية الطابق 3 الرقم 5 - - 
البيضاء املغرب .
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»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.426969
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
2)2)تم اتخاذ  د نبر   27 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تغيير الشكل القانوني للشركة 
قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

تفويت حصص
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

استقالة مسير 
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
من  للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 
الى شركة  املسؤولية  حدودة  شركة 
شريك  دات  املسؤولية  محدودية 

وحيد
على  ينص  الذي   :6 رقم  بند 
للحصص  الجديد  التقسيم  مايلي: 

اال تماعية
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

التقسيم الجديد لرأسمال الشركة
على  ينص  الذي   :27 رقم  بند 

مايلي: التغيير الجديد لهدا البند 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم 823272.

773I

ASMAA MEDIA GROUP

LIBERASSUR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر اال تماعي للشركة

ASMAA MEDIA GROUP
شارع صهي8 الرومي بلوك 39 الرقم 

2) البرنو�سي البيضاء، 2222)، 
البيضاء املغرب

LIBERASSUR شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي اقامة 
النسيم 5 زنقة الزهور الرقم 28 - ا 

لجديدة املغرب.
تحويل املقر اال تماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.26867

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 3) د نبر 2)2) تم تحويل 

من  للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 
5 زنقة الزهور الرقم  »اقامة النسيم 

»اونكل  إلى  ا لجديدة املغرب«   -  28

422 الطابق  بالص الحبصالي الزنقة 

2 الشقة ) - ا لجديدة املغرب »

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (6 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يناير ))2) تحت رقم 4)74).

774I

CAGEC

OLIGOPHARMA SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CAGEC

 RUE RAHAL BEN AMED 228

 CASABLANCA ، 20300،

CASABLANCA MAROC

OLIGOPHARMA SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 39 شارع 

لال ياقوت الطابق 5 شقة د - 52)2) 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

532725

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(2 د نبر   32

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.OLIGOPHARMA SARL

غرض الشركة بإيجاز : بيع وتوزيع 

املحلية  الصحية  املنتجات  وترويج 

واملستوردة

استيراد و تصدير

املعامالت  عامة  ميع  وبصفة 

واملالية  والصناعية  التجارية 

املتعلقة  املنقولة  وغير  واملنقولة 

أو  كلًيا  مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل 

 زئًيا بغرض الشركة املذكور أعاله 

أو التي من املحتمل أن تعزز تطويرها.

39 شارع  عنوان املقر اال تماعي : 

لال ياقوت الطابق 5 شقة د - 52)2) 

الدارالبيضاء املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

332 حصة   : السيد حسن  دي 

بقيمة 222 درهم للحصة .

حصة   332  : روان  أمين  السيد 

بقيمة 222 درهم للحصة .

 342  : عابد  الجليل  السيد عبد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  حسن  دي  السيد 

 82222 بنسركاو   257 رقم   22 بلوك 

أكادير املغرب.

دوار  السيد أمين روان عنوانه(ا) 

هللا  عبد  موالي  علي  الحاج  اوالد 

92)2) الجديدة املغرب.

عابد  الجليل  عبد  السيد 

إقامة املستقبل مجموعة  عنوانه(ا) 

52 عمارة 449 رقم 5 سيدي معروف 

2222) الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عابد  الجليل  عبد  السيد 

إقامة املستقبل مجموعة  عنوانه(ا) 

52 عمارة 449 رقم 5 سيدي معروف 

2222) الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 2( بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم 822226.

775I

ASMAA MEDIA GROUP

 CAMPING CARAVANING
 INTERNATIONAL

DESSERTE DES PLAGES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ASMAA MEDIA GROUP
شارع صهي8 الرومي بلوك 39 الرقم 

2) البرنو�سي البيضاء، 2222)، 
البيضاء املغرب

 CAMPING CARAVANING
 INTERNATIONAL DESSERTE

DES PLAGES شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي كلم 26 
طريق أزمور دار بوعزة - ا لبيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
53(442

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   (7
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 CAMPING CARAVANING
 INTERNATIONAL DESSERTE

.DES PLAGES
تأ ير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مواقع و بيع مواد البقالة .
 26 كلم   : عنوان املقر اال تماعي 
لبيضاء  ا   - بوعزة  دار  أزمور  طريق 

املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (25.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 (.252  : السيد عبدالكريم غفير 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
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والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عبد الكريم غفير عنوانه(ا) 
البيضاء ا لبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

السيد عبد الكريم غفير عنوانه(ا) 
البيضاء ا لبيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم 5)6)82.
776I

MAITRE HAMZA BOUKKAD

FETPROMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MAITRE HAMZA BOUKKAD
 Walili Parc, 185 Boulevard

 Abdelmoumen, 5eme étage,
 n°18 Quartier des hopitaux،

18000، CASABLANCA MAROC
FETPROMO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 23 زنقة 
احمد املجاطي اقامة االل8 الطابق 
االول رقم 8 املعاريف الدار البيضاء 

- 2222) الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
532269

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   27
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.FETPROMO
انعاش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.

زنقة   23  : عنوان املقر اال تماعي 
احمد املجاطي اقامة االل8 الطابق 
االول رقم 8 املعاريف الدار البيضاء - 

2222) الدار البيضاء املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد فتوح محمد : 2.222 حصة 

بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  محمد  فتوح  السيد 
 43 رقم  التهامي  موالي  تجزئة   248
االلفة 2222) الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  محمد  فتوح  السيد 
 43 رقم  التهامي  موالي  تجزئة   248
االلفة 2222) الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم -.

777I

 مكت8 الحساب الحر

 SOUL TRAVAUX DE
CONSTRUCTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 BUREAU DE مكت8 الحساب الحر
LIBRE COMPTE SARL

محاس8 معتمد
املقر اال تماعي: رقم4 قيسارية 
املرني�سي شارع ال امريم املدينة 

الجديدة فا2
الهاتف/الفاكس: 

 253(224225/2662478566
 EL«تأسيس شركة الكناوي بتون 

» GUENAOUY BETON
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ش.م.م
رأسمالها 222222درهم

املقر اال تماعي: رقم 42 ا الطابق ) 
تجزئة الفضل 2 حي املر ة فا2

املؤرخ  العرفي  العقد  بمقت�سى 
شركة  تأسست   24/01/2022 يوم 
املسؤولية  ذات  بتون  الكناوي 
امليزات  حس8  ش.م.م  املحدودة 

التالية:
- التسمية: شركة الكناوي بتون

- رأسمالها: 222222درهم
- املقر اال تماعي: رقم 42 ا الطابق 

) تجزئة الفضل 2 حي املر ة فا2
في  مقاول  اال تماعي:  -النشاط 

االشغال املختلفة او البناء
99 سنة ابتداءا من تاريخ  - املدة: 

تسجيلها في السجل التجاري
من  الشركة  تسيير  التسيير:   -

طرف السيد يوسف الكناوي
السيد  اال تماعية:  الحصص   -
حصة   522 الكناوي  يوسف 

ا تماعية لكل حصة 222 درهم
السيد زكرياء الكناوي 522 حصة 
درهمتم   222 ا تماعية لكل حصة 
باملحكمة  القانوني  امللف  إيداع 
 16/02/2022 يوم  بفا2  التجارية 
 : التجاري  وسجلها   82( رقم:  تحت 

رقم: 72357

778I

السالوي حسن

ميندو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

السالوي حسن
225شارع ) مار2 الدار البيضاء، 

222)، الدار البيضاء املغلرب
ميندو شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 95 شارع 
محمد الساد2 الطابق التاني رقم 
27 مكرر - 2285) الدار البيضاء 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.328(82

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   (2(( يناير   28 في  املؤرخ 

املصادقة على :

بنيحيى  احمد  (ة)  السيد  تفويت 

أصل  من  ا تماعية  حصة   272

2.222 حصة لفائدة السيد (ة) فؤاد 

ديوري عياد بتاريخ 28 د نبر 2)2).

بنيحيى  احمد  (ة)  السيد  تفويت 

أصل  من  ا تماعية  حصة   272

2.222 حصة لفائدة السيد (ة) سمير 

ديوري عياد بتاريخ 28 د نبر 2)2).

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 26 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم 26)823.

779I

السالوي حسن

ميندو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

السالوي حسن

225شارع ) مار2 الدار البيضاء، 

222)، الدار البيضاء املغلرب

ميندو شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 

95 شارع محمد الساد2 الطابق 

التاني رقم 27 مكرر - 2285) الدار 

البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.328(82

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   (2(( يناير   28 في  املؤرخ 

املصادقة على :

بنيحيى  احمد  (ة)  السيد  تفويت 

أصل  من  ا تماعية  حصة   272

2.222 حصة لفائدة السيد (ة) فؤاد 

ديوري عياد بتاريخ 28 د نبر 2)2).

بنيحيى  احمد  (ة)  السيد  تفويت 

أصل  من  ا تماعية  حصة   272

2.222 حصة لفائدة السيد (ة) سمير 

ديوري عياد بتاريخ 28 د نبر 2)2).

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 26 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم 26)823.

782I
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ASMAA MEDIA GROUP

MONDIAL VIGNETTE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ASMAA MEDIA GROUP
شارع صهي8 الرومي بلوك 39 الرقم 

2) البرنو�سي البيضاء، 2222)، 
البيضاء املغرب

MONDIAL VIGNETTE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 2 شارع 57 

حي افريقيا - ا لبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
53(443

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   (5
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. MONDIAL VIGNETTE
طباعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

النسيج .
شارع   2  : عنوان املقر اال تماعي 

57 حي افريقيا - ا لبيضاء املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسمال الشركة: 52.222).3 

درهم، مقسم كالتالي:
 3(.522  : حسن  داد  السيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  حسن  داد  السيد 

البيضاء ا لبيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  حسن  داد  السيد 
البيضاء ا لبيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم 6)6)82.

782I

سو2 للمحاسبة

AZIBI-TRAV
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

سو2 للمحاسبة
رقم 56 زنقة محمد القوري مكت8 
رقم ) ، KENITRA ،242(2 املغرب
AZIBI-TRAV شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 222 شارع 

موالي عبدالعزيز اقامة الصنوبر 
مكت8 رقم 4,القنيطرة. - 2)242 

القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
64323

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(( فبراير   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
AZIBI- : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.TRAV
غرض الشركة بإيجاز : *مقاول في 

األشغال املختلفة والبناء.
* منعش عقاري..

عنوان املقر اال تماعي : 222 شارع 
الصنوبر  اقامة  عبدالعزيز  موالي 
 242(2  - 4,القنيطرة.  رقم  مكت8 

القنيطرة املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 
درهم، مقسم كالتالي:

 2.222  : معروف  نجاة  السيدة 
حصة بقيمة 222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  معروف  نجاة  السيدة 
ع  وع   53 رقم  فيال  معمورة  اقامة 

2)242 القنيطرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  معروف  نجاة  السيدة 
ع  وع   53 رقم  فيال  معمورة  اقامة 

2)242 القنيطرة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 26 فبراير 

))2) تحت رقم 92429.
78(I

LE LEGALISTE

BASRAOUI DEVELOPMENT
إعالن متعدد القرارات

LE LEGALISTE
 ANGLE RUE DES MESANGES ET
 BD ABDERRAHIM BOUABID A
 2PPT N° 9 OASIS CASABLANCA

 ، 20000، CASABLANCA
MAROC

 BASRAOUI DEVELOPMENT
»شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد«
وعنوان مقرها اال تماعي: 62 شارع 
اللة ياقوت زاوية مصطفى املعاني 

الطابق الثاني رقم )6 مركز الرياض 
- 2222) الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.5((669
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
اتخاذ  2)2)تم  يناير   (2 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
تغيير اسم الشركة   -  2 قرار رقم 
تغيير  مايلي:  على  ينص  الذي   :
 CENTRE DE  « ب  الشركة  اسم 
عوض   »  DIALYSE AL HAMIDIYA

 » BASRAOUI DEVELOPMENT «

املقر  تحويل   -  ( رقم  قرار 

ينص  الذي   : للشركة  اال تماعي 

اال تماعي  املقر  تحويل  مايلي:  على 

ياقوت  اللة  شارع   62 من  للشركة 

زاوية مصطفى املعاني الطابق الثاني 

رقم )6 مركز الرياض الدار البيضاء، 

6)، شارع االمام احمد بن حنبل  الى 

تجزئة الحميدية حي القد2 سيدي 

البرنو�سي، الدار البيضاء.

3 - تغيير هدف الشركة:  قرار رقم 

هدف  تغيير  مايلي:  على  ينص  الذي 

الشركة باستبدال الفقرات القديمة 

عيادة  تشغيل   2  : بفقرات  ديدة 

إدارة عيادة غسيل   ( امراض الكلى. 

الكلى الطبية.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم -: الذي ينص على مايلي: -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم 666)82.

783I

مكت8 معيشة للحسابات و األستشارات الجبائية

SARL NADRA CAR STE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

مكت8 معيشة للحسابات و 

األستشارات الجبائية

حي السالم بلوك E رقم )) -- سيدي 

سليمان ، 22)24، سيدي سليمان 

املغرب

SARL NADRA CAR STE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي تجزئة 

 ليل التازي رقم 2)2 - 24222 

سيدي سليمان املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(657

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   (2(( فبراير   24 في  املؤرخ 

املصادقة على :
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طاطة  حسن  (ة)  السيد  تفويت 
522 حصة ا تماعية من أصل 522 
حصة لفائدة السيد (ة) حنان لكحل 

بتاريخ 24 فبراير ))2).
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
االبتدائية بسيدي سليمان بتاريخ 27 

فبراير ))2) تحت رقم 29/2022.
784I

FIDUEXPRESS SARL

TEST NDT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر اال تماعي للشركة
FIDUEXPRESS SARL

 HASSANIA N°82 ETG 2
 MOHAMMEDIA ، 20650،

MOHAMMEDIA MAROC
TEST NDT شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي الرقم65) 

الحي الصناعي الجنوب الغربي - 
8822) املحمدية املغرب.

تحويل املقر اال تماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(8(5
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 23 د نبر 2)2) تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 
الجنوب  الصناعي  الحي  »الرقم65) 
املغرب«  املحمدية   (8822  - الغربي 
9) الطابق  إلى »تجزئة املسيرة ف ب 
الثاني - 8822) املحمدية املحمدية«

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملحمدية بتاريخ 23 يناير 

))2) تحت رقم 4.
785I

LE LEGALISTE

 CARABAS CAR ASSISTANCE
BUYING SELLING

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة
LE LEGALISTE

 ANGLE RUE DES MESANGES ET
 BD ABDERRAHIM BOUABID A
 2PPT N° 9 OASIS CASABLANCA

 ، 20000، CASABLANCA
MAROC

 CARABAS CAR ASSISTANCE

BUYING SELLING شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 75، شارع 

أنفا، زاوية زنقة كلو2 دي بروفانس 

،الطابق 9، الشقة ب 8، - 2222) 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

53(595

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   (6

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 CARABAS CAR ASSISTANCE

.BUYING SELLING

تقديم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الخدمات وإصالح املركبات.

امليكانيكية  األعطال  تشخيص 

والكهربائية واإللكترونية للسيارات

أعطال  وخدمة  متنقل  مرآب 

وسح8 مركبات.

املشورة في امليكانيك والوساطة.

تجارة املركبات وصيانتها.

عنوان املقر اال تماعي : 75، شارع 
أنفا، زاوية زنقة كلو2 دي بروفانس 

 (2222  -  ،8 الشقة ب   ،9 ،الطابق 

الدار البيضاء املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد أيوب  نيني : 2.222 حصة 

بقيمة 222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد أيوب  نيني عنوانه(ا) - - - 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد أيوب  نيني عنوانه(ا) - - - 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم 952)82.
786I

QWAL TEX

QWAL TEX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

QWAL TEX
 46BD ZERKTOUNI 3 EME

 ETAGE APPT N 6 CASA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

QWAL TEX شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد(في 

طور التصفية)
وعنوان مقرها اإل تماعي 46شارع 

الزرقطوني الطابق 3 الشقة 6 الدار 
البيضاء - 2222) الدار البيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.486589

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   (2(( يناير   (6 املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
مبلغ   QWAL TEX الوحيد  الشريك 
وعنوان  درهم   222.222 رأسمالها 
مقرها اإل تماعي 46شارع الزرقطوني 
 - الدار البيضاء   6 الشقة   3 الطابق 
الدار البيضاء املغرب نتيجة   (2222
ل : توقف النشاط لصعوبات مالية.

و حدد مقر التصفية ب 46 شارع 
الزرقطوني الطابق 3 الشقة 6 الدار 
البيضاء  الدار   (2222  - البيضاء 

املغرب. 
و عين:

السيد(ة) غزالن رشيد و عنوانه(ا) 
الدار   ( رقم   38 زنقة   2 املسيرة 
البيضاء  الدار   (2222 البيضاء 

املغرب كمصفي (ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
-تم   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 
التجارية  باملحكمة  القانوني  اإليداع 
فبراير   22 بتاريخ  البيضاء  بالدار 

))2) تحت رقم 822938.
787I

 CABINET DE GESTION ET RÉVISION

COMPTABLE

 LIBERTY NEGOCE &
SERVICES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 CABINET DE GESTION ET
RÉVISION COMPTABLE
 IMM GHA 6ème étage,

 bureau n°43 centrak park
 Mohammedia ، 28810،

Mohammedia maroc
 LIBERTY NEGOCE & SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي إقامة 
سنترال بارك ، عمارة A ، الطابق 

الساد2 رقم 43 املحمدية - 8822) 
املحمدية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(9942

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(( فبراير   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. LIBERTY NEGOCE & SERVICES
 : بإيجاز  الشركة  غرض 

االستشارات
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اإلدارية يمكنها تنفيذ  ميع
العمليات املتوافقة أو التي تتعلق

بهذا الغرض املؤس�سي ، وعلى و ه
الخصوص: - - املساعدة في تقديم 
أو   / و  املحلية  للشركات  املشورة 
األ نبية في سياق املشاريع الصناعية 
عن  والبحث  والسياحية  والزراعية 
معاملة  وأي  االستثمار  ؛  شراكات 
تجارية أخرى تتعلق بشكل مباشر أو 

غير مباشر باملجاالت املذكورة.
والدعم  االستشارات  خدمات   -
واملجتمعات  والشركات  لألفراد 
الخاصة  أو  العامة  واملنظمات 
األخرى. االستشارات في االستراتيجية 
املعلومات  ونظم  واإلدارة  والتنظيم 
واملوارد البشرية والتسويق واالتصال 

، من التصميم إلى التنفيذ ؛
االستشارات في مجال التسويق   -
والتواصل مع الشركات أو السلطات 
املحلية أو الهيئات العامة ؛ تغيير إدارة 
والوساطة  والتفاوض  االستشارات 

وحل النزاعات 
إستراتيجية  في  االستشارات   -
وتطوير املؤسسات العامة أو الخاصة
املشورة  تقديم  في  املساعدة   -
أو األ نبية في   / للشركات املحلية و 
سياق املشاريع الصناعية والزراعية 

والسياحية والبحث عن شراكات ؛
واملساعدة  املشورة  تقديم   -
واملنظمات  للشركات  التشغيلية 
العامة  العالقات  مجال  في  األخرى 

واالتصال.
يقدمها  التي  الخدمات  -  ميع 
والخدمات  واملشورة  املستشارون 
عن  النظر  بغض  الشركات  لجميع 
مجال عملها واألفراد وأي هيئة عامة 
أو شبه عامة بغض النظر عن هيكلها 

القانوني ..
إقامة   : اال تماعي  املقر  عنوان 
الطابق   ،  A عمارة   ، بارك  سنترال 
الساد2 رقم 43 املحمدية - 8822) 

املحمدية املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 52.222 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

522 حصة   : السيد عادل ضيام 
بقيمة 222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  ضيام  عادل  السيد 
 (8822  2 رقم   8 عمارة   ( رقية 

املحمدية املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  ضيام  عادل  السيد 
 (8822  2 رقم   8 عمارة   ( رقية 

املحمدية املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملحمدية بتاريخ 27 فبراير 

))2) تحت رقم 359.
788I

THK CONSULTING

WONDERCALL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر اال تماعي للشركة

THK CONSULTING
 N°5 ,Rue Ghassan kanafani
 Espace jardin lala Meryem
 bureau 29 ، 30000، FES

MAROC
WONDERCALL شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي مكت8 
الطابق الرابع تجزئة وليلي تجزئة 22 
شارع الجيش امللكي فا2 - 3222 

فا2 املغرب.
تحويل املقر اال تماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.64525

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 8) د نبر 2)2) تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 
وليلي  تجزئة  الرابع  الطابق  »مكت8 
تجزئة 22 شارع الجيش امللكي فا2 - 
3222 فا2 املغرب« إلى »مكت8 رقم 
موالي  مكات8  الخامس  الطابق   (2
سانت  شارع  زازا  بجان8  سليمان 

لويس فا2 - 32222 فا2 املغرب«

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   25 بتاريخ  بفا2  التجارية 

))2) تحت رقم 64525.
789I

مكت8 محاسبة

LANPUMP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكت8 محاسبة
عمارة 42 شقة ) زنقة عالل بن عبد 
هللا ص.ب 22) الرشيدية ، 224)5، 

الرشيدية املغرب
LANPUMP شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي قصر 

لقصبة الجديدة مدغرة الراشيدية - 
222)5 الراشيدية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
256(7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   (5
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LANPUMP
االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

املختلفة
الري بالتنقيط.

قصر   : اال تماعي  املقر  عنوان 
لقصبة الجديدة مدغرة الراشيدية - 

222)5 الراشيدية املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
الغدويني  محمد  سيدي  السيد 
درهم   222 بقيمة  حصة   2.222  :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

الغدويني  محمد  سيدي  السيد 
حي   2(2 رقم   22 بلوك  عنوانه(ا) 
بوتالمين الرشيدية 5222) الرشيدية 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الغدويني  محمد  سيدي  السيد 
حي   2(2 رقم   22 بلوك  عنوانه(ا) 
بوتالمين الرشيدية 222)5 الرشيدية 

املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  بالرشيدية  االبتدائية 

فبراير ))2) تحت رقم 180/2022.
792I

مكت8 محاسبة

IFRY OASIS AGRI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر اال تماعي للشركة

مكت8 محاسبة
عمارة 42 شقة ) زنقة عالل بن عبد 
هللا ص.ب 22) الرشيدية ، 224)5، 

الرشيدية املغرب
IFRY OASIS AGRI شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي تجزئة 
بوتالمين رقم 9)3 الرشيدية - 

222)5 الرشيدية املغرب.
تحويل املقر اال تماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.23339

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 9) د نبر 2)2) تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 
9)3 الرشيدية  »تجزئة بوتالمين رقم 
إلى  املغرب«  الرشيدية   5(222  -
الرشيدية  الخنك  تمراكشت  »قصر 

- 5222) الخنك الرشيدية املغرب«
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالرشيدية بتاريخ 24 يناير 

))2) تحت رقم 32/2022.
792I
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MOULZERI3A.COM

MOULZERI3A.COM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر اال تماعي للشركة

MOULZERI3A.COM
45 زنقة عبد القادر مفتكر الطابق 

الثاني الشقة رقم 4 ، 2222)، الدار 
البيضاء املغرب

MOULZERI3A.COM شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 45 زنقة 
عبد القادر مفتكر الطابق الثاني 
الشقة رقم 4 - 2222) الدار 

البيضاء املغرب.
تحويل املقر اال تماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.496879

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تحويل   (2(( يناير   2( املؤرخ في 
من  للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 
زنقة عبد القادر مفتكر الطابق   45«
الدار   (2222  -  4 الثاني الشقة رقم 
البيضاء املغرب« إلى »اقامة البيضاء 
 E بلوك  املنصور  يعقوب  شارع 
الشقة ) حي املعاريف - 2352) الدار 

البيضاء املغرب«
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم 5)7)82.
79(I

عادل الزميتة - محاس8-

SONA2A IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

عادل الزميتة - محاس8-
52) حي االدارسة بلوك ) تازة ، 

35222، تازة املغرب
SONA(A IMMO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 8 

مجموعة 2 التقدم ) تازة العليا - 
35222 تازة املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.63(3

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   (2(( يناير   27 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
»822.222 درهم« أي من »222.222 
عن  درهم«   922.222« إلى  درهم« 
أو  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

عينية
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   26 بتاريخ  بتازة  االبتدائية 

))2) تحت رقم 73/2022.
793I

STE UN TRANSIT

STE PESCONDA 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير  ديد للشركة

STE PESCONDA
282-)28 الحي الصناعي حي السالم 

، 73222، الداخلة املغرب
 STE PESCONDA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 282-)28 
الحي الصناعي حي السالم - 73222 

الداخلة املغرب.
تعيين مسير  ديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2(5(9

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تعيين   (2(( )2 فبراير  املؤرخ في 
السيد(ة)  للشركة  مسير  ديد 

يحيوي كمال كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  الده8  بوادي  االبتدائية 

فبراير ))2) تحت رقم 286/2022.
794I

FIDUCIAIRE DARALHISBA

 PHARMACIE EL GHALI
HAJAR

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE DARALHISBA
 BV HASSAN II TISSIR 23(
 I BERRECHID ، 26100،

BERRECHID MAROC

 PHARMACIE EL GHALI HAJAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي دوار زاوية 
سيدي املكي برشيد - 6222) برشيد 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
26(75

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(( فبراير   29
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PHARMACIE EL GHALI HAJAR
غرض الشركة بإيجاز : صيدلية.

عنوان املقر اال تماعي : دوار زاوية 
سيدي املكي برشيد - 6222) برشيد 

املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 2.222  : الغالي  ها ر  السيدة 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة ها ر الغالي عنوانه(ا) حي 
الجوي زنقة الرباط رقم 26 النواصر 

7222) الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة ها ر الغالي عنوانه(ا) حي 
الجوي زنقة الرباط رقم 26 النواصر 

7222) الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   26 بتاريخ  ببرشيد  االبتدائية 

))2) تحت رقم 272.

795I

LA NORME SARL

HAYMED َهاْيِمد
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LA NORME SARL
 7RUE LIEUTENANT BERGE

 AVENUE HASSAN II ، 20100،
CASABLANCA MAROC

َهاْيِمد HAYMED شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 64 زنقة 

عبد هللا املديوني الطابق األول الرقم 
)، مركز األعمال رياض، درب عمر - 

2292) الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5(9625

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
َهاْيِمد   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.HAYMED
التجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
في مستحضرات التجميل بالتجزئة و 

شبه الجملة..
زنقة   64  : عنوان املقر اال تماعي 
عبد هللا املديوني الطابق األول الرقم 
 - )، مركز األعمال رياض، درب عمر 

2292) الدار البيضاء املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد حمداوي املرت�سى : 2.222 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
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املرت�سى  حمداوي  السيد 
الساد2  محمد  شارع  عنوانه(ا) 
زنقة الصاورة رقم 54 62222 و دة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
املرت�سى  حمداوي  السيد 
الساد2  محمد  شارع  عنوانه(ا) 
زنقة الصاورة رقم 54 62222 و دة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (5 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يناير ))2) تحت رقم 829585.

796I

SERVIAP

GROUPEKEMIA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SERVIAP
رقم 2 زاوية شارع طارق بن زياد 
بنسليمان ، 23222، بنسليمان 

املغرب
GROUPEKEMIA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي تجزئة 
املسيرة الطابق الثالث الشقة 29 - 

8822) املحدية املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(3923

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (229 يوليوز   24
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. GROUPEKEMIA

غرض الشركة بإيجاز : استشارات 
البرمجة اإلدارية.

تجزئة   : اال تماعي  املقر  عنوان 
 -  29 املسيرة الطابق الثالث الشقة 

8822) املحدية املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 2.222  : كشاني  زين8  السيدة 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  كشاني  زين8  السيدة 

فرنسا 95722 فرنسا فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  كشاني  زين8  السيدة 

فرنسا 95722 فرنسا فرنسا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملحمدية بتاريخ 29 يونيو 

229) تحت رقم 2237.
797I

FIDUCIAIRE INOVA

FASHION GREEN TECH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE INOVA
رقم 28 زنقة 3 الطابق األول 

تجزئة النقل الحضري حي القد2 
البرنو�سي الدار البيضاء ، 2622)، 

الدار البيضاء املغرب
FASHION GREEN TECH شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 28 
زنقة 3 الطابق األول تجزئة النقل 

الحضري حي القد2 البرنو�سي الدار 
البيضاء الدار البيضاء 2622) الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

532992
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   (4

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.FASHION GREEN TECH
غرض الشركة بإيجاز : - الوساطة 

والتمثيل التجاري.
استيراد و تصدير ؛  -

ومعالجة  ميع  وتصنيع  شراء   -
أو  الطبيعية  النسيجية  املواد 

االصطناعية ؛
- صنع  ميع أنواع املالبس.

لجميع  الجملة  وشبه  الجملة   -
شبه  األقمشة  و ميع  الخيوط 

املصنعة والنهائية غير املبيضة ؛
واإلنتاج  الدراسات  -  ميع 
املالبس  وتشكيل  بتصنيع  املتعلقة 

املحبوكة ؛
واالستيراد  والبيع  الشراء   -
عام  بشكل  والتجارة  والتصدير 
الغذائية  واملواد  املنتجات  وتمثيل 
واملواد  الخام  واملواد  والسلع 

املستخدمة في التصنيع والتجهيز ؛
الطل8  حس8  سلع  تصنيع   -
نيابة عن الشركات التي تسّوق هذه 

املنتجات ؛.
 28 رقم   : عنوان املقر اال تماعي 
النقل  تجزئة  األول  الطابق   3 زنقة 
الحضري حي القد2 البرنو�سي الدار 
البيضاء الدار البيضاء 2622) الدار 

البيضاء املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد محمد كريم  مايعي : 42) 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
حصة   (42  : لينة دليل  السيدة 

بقيمة 222 درهم للحصة .
2)5 حصة   : السيد أنس مندي8 

بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

كريم  مايعي  محمد  السيد 
 5 زنقة الترميذي طابق   4 عنوانه(ا) 
املعاريف الدارالبيضاء 2262) الدار 

البيضاء املغرب.
 23 السيدة لينة دليل عنوانه(ا) 
ساحة سيدي محمد ط 22 شقة )2 
الدار   (2322 البيضاء  الدار  بلفدير 

البيضاء املغرب.
 7 السيد أنس مندي8 عنوانه(ا) 
إقامة بوريفاج   2 طابق   ( مدخل ب 
املحمدية  يوسف  موالي  شارع 

8822) املحمدية املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
 7 السيد أنس مندي8 عنوانه(ا) 
إقامة بوريفاج   2 طابق   ( مدخل ب 
املحمدية  يوسف  موالي  شارع 

8822) املحمدية املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم ))3)82.
798I

FADIFISC

QUATRO TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FADIFISC
شارع املقاومة رقم ) الطابق االول 

عمارة امزيل و الزركدي اكادير 
 AVENUE AL MOUQ N°02 1ER
 ETAGE IMM AMZIL ET ZERKDI

AGADIR، 80000، اكادير املغرب
QUATRO TRANS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 23 

 AGADIR 80000 زنقة 326 الخيام
اكادير املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
52525

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   (4
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مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.QUATRO TRANS
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع أل ل الغير.
 23 رقم   : عنوان املقر اال تماعي 
 AGADIR 82222 الخيام   326 زنقة 

اكادير املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 2.222  : عمر  ديدبيح  السيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد ديدبيح عمر عنوانه(ا) رقم 
 82222 الحي املحمدي اكادير   ((42

اكادير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ديدبيح عمر عنوانه(ا) رقم 
 82222 الحي املحمدي اكادير   ((42

اكادير املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   26 بتاريخ  باكادير  التجارية 

))2) تحت رقم 228582.
799I

FADIFISC

MALEAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

FADIFISC
شارع املقاومة رقم ) الطابق االول 

عمارة امزيل و الزركدي اكادير 
 AVENUE AL MOUQ N°02 1ER
 ETAGE IMM AMZIL ET ZERKDI

AGADIR، 80000، اكادير املغرب
MALEAL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اال تماعي رقم 26 
زنقة 2525 حي رشدي - 86362 

الدشيرة الجهادية عمالة انزكان ايت 
ملول املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري -.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   (2(2 د نبر   (9 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
التجميل  مستحضرات  توزيع 
املبيدات  ومنتجات  الجسم  ونظافة 

الحيوية.
• استيراد املواد الخام املخصصة 
التجميل  مستحضرات  لتصنيع 
املبيدات  ومنتجات  الجسم  ونظافة 

الحيوية.
النظافة  منتجات  تصدير   •

الشخصية واملبيدات الحيوية.
• تصدير املكمالت الغذائية

عبر  اإللكترونية  التجارة   •
اإلنترنت..

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
فبراير   28 بتاريخ  بانزكان  االبتدائية 

))2) تحت رقم 44).
822I

FADIFISC

MALEAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر اال تماعي للشركة

FADIFISC
شارع املقاومة رقم ) الطابق االول 

عمارة امزيل و الزركدي اكادير 
 AVENUE AL MOUQ N°02 1ER
 ETAGE IMM AMZIL ET ZERKDI

AGADIR، 80000، اكادير املغرب
MALEAL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي فيال 

الشافعي كلم 8 طريق اكادير انزكان - 
86222 انزكان املغرب.

تحويل املقر اال تماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري -.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 9) د نبر 2)2) تم تحويل 

من  للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 

طريق اكادير   8 »فيال الشافعي كلم 

املغرب«  انزكان   86222  - انزكان 

 - حي رشدي   2525 زنقة   6 »رقم  إلى 

86362 الدشيرة الجهادية املغرب«

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   28 بتاريخ  بانزكان  االبتدائية 

))2) تحت رقم 44).

822I

FADIFISC

FADIFISC

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

رفع رأسمال الشركة

FADIFISC

شارع املقاومة رقم ) الطابق االول 

عمارة امزيل و الزركدي اكادير 

 AVENUE AL MOUQ N°02 1ER

 ETAGE IMM AMZIL ET ZERKDI

AGADIR، 80000، اكادير املغرب

FADIFISC شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 

املقاومة عمارة الزركطي امزيل 

الطابق االول رقم )2 - 82222 

اكادير املغرب.

رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم   (2(2 د نبر   (8 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

»362.222 درهم« أي من »222.222 

عن  درهم«   462.222« إلى  درهم« 

ديون  مع  مقاصة  إ راء   : طريق 

الشركة املحددة املقدار و املستحقة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   26 بتاريخ  باكادير  التجارية 

))2) تحت رقم )22858.

82(I

FADIFISC

 NADA DE QUINCAILLERIE
METTALLORGIQUE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

رفع رأسمال الشركة

FADIFISC
شارع املقاومة رقم ) الطابق االول 

عمارة امزيل و الزركدي اكادير 
 AVENUE AL MOUQ N°02 1ER
 ETAGE IMM AMZIL ET ZERKDI

AGADIR، 80000، اكادير املغرب
 NADA DE QUINCAILLERIE

METTALLORGIQUE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي كراج رقم 
)2 ب 89/2 ار افاهللا حي القد2 

- 82222 اكادير املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم   (2(2 د نبر   2( في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من  أي  درهم«   2.522.222«
 2.622.222« إلى  درهم«   222.222«
مقاصة  إ راء   : طريق  عن  درهم« 
مع ديون الشركة املحددة املقدار و 

املستحقة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   (2 بتاريخ  باكادير  التجارية 

))2) تحت رقم )22823.
823I

notaire

VOGA IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

notaire
 bd. alo qods n 618 apt 10 in
 chock ، 20470، casablanca

maroc
VOGA IMMO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي الدار 
البيضاء 22 شارع الحرية طابق 
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3 رقم 5 - 2)22) الدار البيضاء 

املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم   (2(( يناير   (2 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

من  أي  درهم«   2.622.222«

»2.897.222 درهم« إلى »3.497.222 

تقديم حصص   : عن طريق  درهم« 

نقدية أو عينية

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

5228- رقم  تحت   (2(( فبراير 

.82292(

824I

KARE ACCOUNTING

OLA STAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KARE ACCOUNTING

تقاطع شارع عبد املومن و شارع 

انوال A426 طابق 3 رقم 29 ، 

)224)، الدار البيضاء املغرب

OLA STAR شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي تقاطع 
زنقة ابن بوريد و زنقة موالي 

بوشعي8 شارع بامليي - 2222) 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5(9272

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(2 مار2   29

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 OLA  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.STAR

غرض الشركة بإيجاز : التجارة في 

العقارات.

وتأ ير  ميع  وإدارة  اقتناء 

املنشآت و املباني سواء الجاهزة أو في 

طور اإلنجاز.

وإدارة  ميع  واقتناء  املشاركة 

الشركات ذات نفس النشاط.

مالية  مشاركة  أي  عام  بشكل  و 

ذات  عقارية  أو  صناعية  أو  تجارية 

صلة مباشرة مع الهدف أعاله أو أي 

هدف مماثل و ذلك أل ل تطورها أو 

أيضا أي مشاركة مباشرة  تحولها و 

أو غير مباشرة بأي شكل من األشكال 

بالشركات التي تنتهج أهداف مماثلة 

آو ذات صلة لتحقيق هذا الهدف..

تقاطع   : اال تماعي  املقر  عنوان 

موالي  زنقة  و  بوريد  ابن  زنقة 

 (2222  - بامليي  شارع  بوشعي8 

الدارالبيضاء املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 2.222  : بنرامي  رشيد  السيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  بنرامي  رشيد  السيد 

 N°41, Rue Jules Gros, Oasis,

2223) الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  بنرامي  رشيد  السيد 

 N°41, Rue Jules Gros, Oasis,

2223) الدارالبيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 2( بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يناير ))2) تحت رقم 829269.

825I

boss management accounting

VINICIO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

boss management accounting
 5AV SALAH EDDINE EL AYOUBI

 1ER ETAGE N°4 TETOUAN
 MAROC ، 93000، tetouan

maroc
VINICIO شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 
محمد 6، طريق ماالباطا، الطابق 
األر�سي للعمارة ب2، ب)، ب3 - 

طنجة - 92222 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2(4535

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   (4
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.VINICIO
بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
بالتقسيط  واألكسسوارات  املالبس 
في محل مختص - االستراد والتصدير.
شارع   : اال تماعي  املقر  عنوان 
الطابق  ماالباطا،  طريق   ،6 محمد 
 - ب3  ب)،  ب2،  للعمارة  األر�سي 

طنجة - 92222 طنجة املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد محمد أمين الزاوية : 2.222 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الزاوية  أمين  محمد  السيد 
عنوانه(ا) شارع واد زيز اقامة املنظر 
 93222 تطوان   7 شقة  الجميل 

تطوان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الزاوية  أمين  محمد  السيد 
عنوانه(ا) شارع واد زيز اقامة املنظر 
 93222 تطوان   7 شقة  الجميل 

تطوان املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   24 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

))2) تحت رقم 3)24.

826I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STE BAB TAFILALT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
STE BAB TAFILALT شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي قصر 

مسكي مدغرة الرشيدية - 222)5 
الراشيدية املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.24632

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   (2(( فبراير   24 في  املؤرخ 

املصادقة على :
هطوري  عمر  (ة)  السيد  تفويت 
أصل  من  ا تماعية  حصة   2.222
2.222 حصة لفائدة السيد (ة) عبد 
فبراير   24 بتاريخ  الصابوني  الكريم 

.(2((
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 27 بتاريخ  بالرشيدية  االبتدائية 

فبراير ))2) تحت رقم 95.

827I
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FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

SOCIETE LABEL TAFILALET

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°49

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

 SOCIETE LABEL TAFILALET

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي قصر ايت 

مسعود مدغرة الرشيدية - 222)5 

الراشيدية املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.23272

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   (2(( فبراير   24 في  املؤرخ 

املصادقة على :

(ة) يوسف اوحمو  تفويت السيد 

أصل  من  ا تماعية  حصة   3.522

8.222 حصة لفائدة السيد (ة) انيس 

الزمراني بتاريخ 24 فبراير ))2).

(ة) يوسف اوحمو  تفويت السيد 

أصل  من  ا تماعية  حصة   2.522

8.222 حصة لفائدة السيد (ة) حمزة 

الزمراني بتاريخ 24 فبراير ))2).

(ة) يوسف اوحمو  تفويت السيد 

أصل  من  ا تماعية  حصة   2.522

(ة)  السيد  لفائدة  حصة   8.222

 24 بتاريخ  الزمراني  الزهراء  فاطمة 

فبراير ))2).

(ة) يوسف اوحمو  تفويت السيد 

أصل  من  ا تماعية  حصة   2.522

8.222 حصة لفائدة السيد (ة) زين8 

الزمراني بتاريخ 24 فبراير ))2).

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 27 بتاريخ  بالرشيدية  االبتدائية 

فبراير ))2) تحت رقم 96.

828I

COTEXPER

ALTIVIA
إعالن متعدد القرارات

COTEXPER
 RUE YACOUB MARINI (8

 GUELIZ ، 40000، MARRAKECH
MAROC

ALTIVIA »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها اال تماعي: 24 زنقة 
موالي علي شقة 8  ليز - 42222 

مراكش املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.228833

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
اتخاذ  ))2)تم  يناير   25 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
 522 الجناتي  كريم  السيد  تفويت 
 2.222 أصل  من  ا تماعية  حصة 

حصة لفائدة شركة شمس بريم.
قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 
تحويل الشكل القانوني للشركة من 
»شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
ذات  »شركة  إلى  الوحيد«  الشريك 

املسؤولية املحدودة«.
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
تنصي8 السيد يوسف دينية مسير 
للشركة بجان8 السيد كريم الجناتي 

ملدة غير محددة.
على  ينص  الذي   :4 رقم  قرار 
مايلي: تلتزم الشركة قانونيا باألفعال 
الوحيد  بالتوقيع  فقط  بها  املتعلقة 
الحد املسيرين السيد يوسف دينية او 
السيد كريم الجناتي ملدة غير محددة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم -: الذي ينص على مايلي: 
النظام  بنود  تحين  تم  لذلك  تبعا 

االسا�سي طبقا ملا ذكر اعاله.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   27 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

))2) تحت رقم 233224.

829I

AUTO PRO CAR

AUTO PRO CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AUTO PRO CAR

شارع محمد الزرقطوني ممر 

الغندوري )) الطابق االر�سي مكت8 

38 مراكش ، 42222، مراكش 

املغرب

AUTO PRO CAR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 

محمد الزرقطوني ممر الغندوري )) 

الطابق االر�سي مكت8 38 مراكش - . 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2((825

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(( فبراير   27

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 AUTO : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.PRO CAR

تأ ير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق ..

شارع   : اال تماعي  املقر  عنوان 

محمد الزرقطوني ممر الغندوري )) 

الطابق االر�سي مكت8 38 مراكش - . 

مراكش املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

522 حصة   : السيد محمد التكي 

بقيمة 222 درهم للحصة .

: مسكين  محمد  سيدي   السيد 

522 حصة بقيمة 222 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  التكي  محمد  السيد 
كلي�سي  شارع  ون  وريس   629

222)9 . كلي�سي فرنسا.
مسكين  محمد  سيدي  السيد 
عنوانه(ا) الحي الصناعي سيدي غانم 

رقم 486 مراكش . مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  مسكين  هدى  السيدة 
 48 الحي الصناعي سيدي غانم رقم 

مراكش . مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   25 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

))2) تحت رقم 932)23.

822I

comptoir expertise du maroc

PAPCHO SARLAU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

comptoir expertise du maroc
 n°36 CITE EL HANAA
 BOUZNIKA ، 13100،

BOUZNIKA MAROC
PAPCHO SARLAU شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي املحل 

التجاري رقم 2) الكائن بحي السالم 
ببنسليمان - 23222 بنسليمان 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

7429
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(( فبراير   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PAPCHO SARLAU
توطين   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشركات .
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املحل   : اال تماعي  املقر  عنوان 
الكائن بحي السالم   (2 التجاري رقم 
بنسليمان   23222  - ببنسليمان 

املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 22.222 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 222  : كرصون  مينة  السيدة 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  مينة كرصون  السيدة 
ببوزنيقة   2324 رقم  الرياض  حي 

23222 بوزنيقة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  مينة كرصون  السيدة 
ببوزنيقة   2324 رقم  الرياض  حي 

23222 بوزنيقة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  سليمان  ببن  االبتدائية 

فبراير ))2) تحت رقم 92.
822I

CABINET CONSULTING TOGESTION SARL

 STE D›EXPLOITATION
 ET DEVELOPPEMENT DE
 CONSTRUCTION ET DU

COMMERCE . SEDECO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير  ديد للشركة

 CABINET CONSULTING
TOGESTION SARL

 av. hassan II bloc 1 N° 21 ،
222)7، السمارة املغرب

 STE D›EXPLOITATION ET
 DEVELOPPEMENT DE

 CONSTRUCTION ET DU
COMMERCE . SEDECO شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 

املرك8 رقم 72 السمارة - 222)7 
السمارة املغرب .

تعيين مسير  ديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري -.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
2)2) تم تعيين  29 غشت  املؤرخ في 
السيد(ة)  للشركة  مسير  ديد 

الرا�سي فاطمة كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالسمارة بتاريخ 27 غشت 

2)2) تحت رقم 164/2021.

82(I

IB PARTNERS

SOPHIACO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير  ديد للشركة

IB PARTNERS
23 إقامة ڤيجي شارع الكورنيش ، 

2452)، الدار البيضاء املغرب
SOPHIACO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 48 مكرر 
زنقة ابن حلقة بوركون - 42722 

الدار البيضاء املغرب.
تعيين مسير  ديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2(7845

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تعيين   (2(( يناير   27 املؤرخ في 
السيد(ة)  للشركة  مسير  ديد 

العراقي امينة كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم 6434.

823I

األستاذ محمد بن عبد الجليل

 MISSOUR AUTO PIECES «
« SERVICES

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسير  ديد للشركة

األستاذ محمد بن عبد الجليل
23 شارع  والن رقم 26 و 27 

الطابق الثالث ، 32222، فا2 
املغرب

MISSOUR AUTO PIECES «

SERVICES » شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي بوملان، 
شارع الحسن الثاني، حي عراق - 

52)33 ميسور املغرب.
تعيين مسير  ديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(227

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تعيين   (2(( 22 فبراير  املؤرخ في 
السيد(ة)  للشركة  مسير  ديد 

مكنيف أسامة كمسير وحيد
تبعا لوفاة املسير

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   27 بتاريخ  ببوملان  االبتدائية 

))2) تحت رقم 64.
824I

boss management accounting

AH313 ARCHITECTE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

boss management accounting
 5AV SALAH EDDINE EL AYOUBI

 1ER ETAGE N°4 TETOUAN
 MAROC ، 93000، tetouan

maroc
AH313 ARCHITECTE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 9 زنقة 
شركة شارع محمد داود الطابق 2 

تطوان - 93222 تطوان املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
32967

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   24
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 AH323 : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.ARCHITECTE

الهندسة   : غرض الشركة بإيجاز 

املعمارية - التخطيط الحضاري.
زنقة   9  : اال تماعي  املقر  عنوان 

 2 الطابق  داود  محمد  شارع  شركة 

تطوان - 93222 تطوان املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 2.222  : السيد حسين العفراوي 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد حسين العفراوي عنوانه(ا) 

بلوك  بيتش  مرينا  السياحي  املرك8 
املضيق   93(22 املضيق   24 رقم  ء 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد حسين العفراوي عنوانه(ا) 

بلوك  بيتش  مرينا  السياحي  املرك8 
املضيق   93(22 املضيق   24 رقم  ء 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   24 االبتدائية بتطوان بتاريخ 

))2) تحت رقم )59.

825I

boss management accounting

ACH PROJECT MANAGER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

boss management accounting

 5AV SALAH EDDINE EL AYOUBI

 1ER ETAGE N°4 TETOUAN

 MAROC ، 93000، tetouan

maroc

 ACH PROJECT MANAGER

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإل تماعي 9 زنقة 
شركة شارع محمد داود الطابق 2 

تطوان - 93222 تطوان املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
32973

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   24
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 ACH  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PROJECT MANAGER
إدارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
 - الحضرية  والتنمية  البناء  مشاريع 
أشغال التهيئة   - الديكور والتصميم 

وأشغال متنوعة.
زنقة   9  : اال تماعي  املقر  عنوان 
 2 الطابق  داود  محمد  شارع  شركة 

تطوان - 93222 تطوان املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 2.222  : السيد حسين العفراوي 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد حسين العفراوي عنوانه(ا) 
بلوك  بيتش  مرينا  السياحي  املرك8 
املضيق   93(22 املضيق   24 رقم  ء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد حسين العفراوي عنوانه(ا) 
بلوك  بيتش  مرينا  السياحي  املرك8 
املضيق   93(22 املضيق   24 رقم  ء 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   25 االبتدائية بتطوان بتاريخ 

))2) تحت رقم 622.
826I

AUDEXAL

ARAFA AGLO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AUDEXAL
85 شارع اللة الياقوت ( قبالة 

اوطوهول) ، 52)2)، الدار البيضاء 
املغرب

ARAFA AGLO شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي دوار 

اهالالت مديونة البيضاء - 9492) 
 هة الدار البيضاء سطات املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
532267

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   2(
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 ARAFA : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.AGLO
تصنيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
مواد البناء (بالطات ، طوب ، حوا ز 

، إلخ) ، و ميع أنواع مواد البناء ؛
مواد  كافة  وتمثيل  وبيع  شراء 

البناء.
املباني  التطوير العقاري وإنشاء   

بجميع أنواعها.
النقل املحلي والدولي للبضائع.

أنواع  وتصدير  ميع  استيراد 
البضائع.

أي   ، عمومية  أكثر  وبشكل   
عمليات من أي نوع:

أو  املالية  أو  العقارية  أو  املنقولة 
الصناعية أو التجارية التي قد تكون 
مرتبطة بشكل مباشر كلًيا أو  زئًيا 
بواحدة أو أخرى من العمليات املشار 

إليها أعاله من أ ل تسهيل أو تعزيز أو 
تطوير نشاط الشركة.

،  ميع املعامالت  وبشكل أعم   
أو  العقارية  أو  املالية  أو  التجارية 
األوراق املالية التي قد تكون مرتبطة 
بهدف  مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل 

الشركة أو التي قد تطور الشركة..
دوار   : اال تماعي  املقر  عنوان 
 (9492  - البيضاء  مديونة  اهالالت 

 هة الدار البيضاء سطات املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
السيدة ثرية عرفة : 2.222 حصة 

بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة ثرية عرفة عنوانه(ا) دوار 
 (9492 البيضاء  مديونة  اهالالت 

الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة ثرية عرفة عنوانه(ا) دوار 
 (9492 البيضاء  مديونة  اهالالت 

الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ - تحت 

رقم -.

827I

MIRAGE BUSINESS CONSULTING

PARMI TRANSPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 MIRAGE BUSINESS
CONSULTING

رقم 8 الطابق 5 الشقة 9 اقامة 
الحرية شارع فلسطين ، 32222، 

فا2 املغرب
PARMI TRANSPORT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 4 

بلوك د زواغة العليا فا2 - 32222 
فا2 املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.53629
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   (2(( يناير   (5 في  املؤرخ 

املصادقة على :
العزيز  عبد  (ة)  السيد  تفويت 
من  ا تماعية  حصة   722 برغوت 
أصل 2.222 حصة لفائدة السيد (ة) 
 (5 خالد بومحسين فاح�سي بتاريخ 

يناير ))2).
سعيد برغوت  (ة)  تفويت السيد 
أصل  من  ا تماعية  حصة   322
2.222 حصة لفائدة السيد (ة) خالد 
يناير   (5 بومحسين فاح�سي بتاريخ 

.(2((
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
فبراير   24 بتاريخ  بفا2  التجارية 

))2) تحت رقم 623.

828I

FIDUCIAIRE MOGADOR

HISAN AL MOUHIT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE MOGADOR
 N 46 BD AL MASSIRA

 ESSAOUIRA Essaouira، 44000،
Essaouira Maroc

HISAN AL MOUHIT شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي امللك 
املسمى إكدوان دوار تيغانمين 
 ماعة سيدي كاوكي - 44222 

الصويرة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

62(9
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(2 أكتوبر   ((
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
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عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 HISAN : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

. AL MOUHIT
غرض الشركة بإيجاز : - أعمال في 
إدارة العمليات أو الخدمات التجارية 

(إدارة الفنادق)
- تنظيم الرحالت السياحية.

امللك   : اال تماعي  املقر  عنوان 
املسمى إكدوان دوار تيغانمين  ماعة 
الصويرة   44222  - كاوكي  سيدي 

املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 32.222 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 SALOME SARAH السيدة 
بقيمة  حصة   GUIGNARD : 240

4.222) درهم للحصة .
 SYLVIE ELIANE SEIDEL السيد 
درهم   3.222 بقيمة  حصة   : 30

للحصة .
 DANIEL PAUL JOSEPH السيد 
 3.222 بقيمة  حصة   PAGES : 30

درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 SALOME SARAH السيدة 
 FONCINE عنوانه(ا)   GUIGNARD
 LE HAUT 39462 GRAND RUE N

.(2 26232 GRASSE FRANCE
 SYLVIE ELIANE SEIDEL السيدة
 MALBUISSON (5262 عنوانه(ا) 
 RUE HENRI GRAND N 9 57222

.METZ FRANCE
 DANIEL PAUL JOSEPH السيد 
 FONCINE LE عنوانه(ا)   PAGES
 HAUT 39462 LA GRANGE
 CHARNOZ N 3 29422 SAURAT

.FRANCE
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
 SALOME SARAH السيدة 
 FONCINE عنوانه(ا)   GUIGNARD
 LE HAUT 39462 GRAND RUE N

(2 26232 FRASSE FRANCE

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالصويرة بتاريخ 29 فبراير 

))2) تحت رقم 47/2022.

829I

ficogedek sarl au

SAJIMED DISTRIBUTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ficogedek sarl au
 N° 30 Bis, Rue 8, Hay EL Amane,

 MEKNES. ، 50050، meknes
maroc

SAJIMED DISTRIBUTION شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 32 
مكرر زنقة 8 حي االمان - 52252 

مكنا2 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
55369

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   (2
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SAJIMED DISTRIBUTION
غرض الشركة بإيجاز : وسيط.

 32 رقم   : عنوان املقر اال تماعي 
 52252  - االمان  حي   8 زنقة  مكرر 

مكنا2 املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 2.222  : اعسيلة  ادريس  السيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد ادريس اعسيلة عنوانه(ا) 
حي الوردة )2 زنقة 27 رقم 3) طنجة 

. طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ادريس اعسيلة عنوانه(ا) 
حي الوردة )2 زنقة 27 رقم 3) طنجة 

. طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   22 بتاريخ  بمكنا2  التجارية 

))2) تحت رقم 544.

8(2I

STE CECONA SARL

MHIDI CASH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE CECONA SARL
 AV DES FAR 74 2ETAG AV DES
 FAR 74 2ETAG، 62000، nador

maroc
MHIDI CASH شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي بلوك 22 
حي بويزرزارن الناظور بلوك 22 حي 
بويزرزارن الناظور 222)6 الناظور 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

((2(5
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(2 مار2   (7
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 MHIDI : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.CASH
تحويل   2  : غرض الشركة بإيجاز 

االموال والخدمات
) االستيراد و التصدير.

 22 عنوان املقر اال تماعي : بلوك 
حي   22 حي بويزرزارن الناظور بلوك 
الناظور   6(222 الناظور  بويزرزارن 

املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
522 حصة   : السيد عمر امهيدي 

بقيمة 222 درهم للحصة .
 522  : امهيدي  شيماء  السيدة 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
522 بقيمة   : السيد عمر امهيدي 

222 درهم.
 522  : امهيدي  شيماء  السيدة 

بقيمة 222 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عمر امهيدي عنوانه(ا) حي 

بويزارزارا 222)6 الناظور املغرب.
السيدة شيماء امهيدي عنوانه(ا) 
الناظور   6(222 ابوعجا ا  دوار 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عمر امهيدي عنوانه(ا) حي 

بويزارزارا 222)6 الناظور املغرب
السيدة شيماء امهيدي عنوانه(ا) 
الناظور   6(222 ابوعجا ا  دوار 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   (7 االبتدائية بالناضور بتاريخ 

2)2) تحت رقم 849.

8(2I

SGC-CONSULTING

LM INFO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SGC-CONSULTING
 RUE SOUMAYA RESIDENCE

 SHEHRAZADE 3 , 5ème ETAGE
 N°22 PALMIERS - MAARIF،

20340، CASABLANCA MAROC
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LM INFO شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي اقامة 
صفاء 52 شارع رحال املسكيني 

الطابق 3 رقم 23 - 2222) الدار 
البيضاء املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5295(3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(2 شتنبر   27
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 LM  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.INFO
:  ميع  بإيجاز  الشركة  غرض 

آنواع الطباعة - لوحات االشهار - .
اقامة   : اال تماعي  املقر  عنوان 
املسكيني  رحال  شارع   52 صفاء 
الدار   (2222  -  23 رقم   3 الطابق 

البيضاء املغرب .
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 2.222  : شيماء  حركتي  السيدة 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  السيدة حركتي شيماء 
 (2222 5 مكرر شارع عبدة حي كوبا 

الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  السيدة حركتي شيماء 
 (2222 5 مكرر شارع عبدة حي كوبا 

الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

شتنبر 2)2) تحت رقم 9772.
8((I

AGADIR FISC

STE AKLA AFRICA SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AGADIR FISC
 N°56 EXTENTION ZAITOUNE
 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC
STE AKLA AFRICA SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي بلوك إ 

عمارة 22 كراج رقم 4 الهدى اكادير - 
82272 الهدى اكادير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
523(5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   2(
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AKLA AFRICA SARL
غرض الشركة بإيجاز : (2استيراد 
و  الزراعية  املنتجات  وتصدير 

الغذائية 
))تسويق أ هزة الهاتف املحمول 

وملحقاته
إ  بلوك   : اال تماعي  املقر  عنوان 
الهدى اكادير   4 22 كراج رقم  عمارة 

- 82272 الهدى اكادير املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:  رأسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:
342 حصة   : السيد الحو اعجلي 

بقيمة 222 درهم للحصة .
السيد محمد عياش : 332 حصة 

بقيمة 222 درهم للحصة .
 332  : السيد عبد املجيد  عكو 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محمد عياش عنوانه(ا) حي 
تيكوين اكا دير   2523 تيليال ن رقم 

82262 تيكوين املغرب.
عنوانه(ا)  اعجلي  الحو  السيد 
بلوك اي عمارة 22 شقة 4 حي الهدى 

اكا دير 82272 الهدى املغرب.
املجيد  عكو  عبد  السيد 
عنوانه(ا) بلوك ا عمارة 22 شقة 8 ا 

لهدى اكادير 82272 الهدى املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  اعجلي  الحو  السيد 
بلوك اي عمارة 22 شقة 4 حي الهدى 

اكا دير 82272 الهدى املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   2( بتاريخ  باكادير  التجارية 

))2) تحت رقم 228372.

8(3I

T.B COMPETENCE PRIVE SARL AU

ILYAS EXPRESS TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ILYAS EXPRESS TRANS
 ILO 51 N 44 QT AL MATAR

 ONDA NADOR ، 62003، Nador
Maroc

ILYAS EXPRESS TRANS شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

 ILO 51 وعنوان مقرها اإل تماعي
رقم 44 حي املطار اوندا - 222)6 

الناظور املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(32(9
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(2 أكتوبر   (5
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 ILYAS  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.EXPRESS TRANS

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
البضائع واألمتعة نيابة عن اآلخرين.

 ILO 52  : عنوان املقر اال تماعي 
 6(222  - اوندا  املطار  حي   44 رقم 

الناظور املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد ازحاف محمد : 522 حصة 

بقيمة 222 درهم للحصة .
السيد ازحاف اشرف : 522 حصة 

بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  محمد  ازحاف  السيد 
 24 رقم  الرياض  شارع  الكندي  حي 

222)6 الناظور املغرب.
عنوانه(ا)  اشرف  ازحاف  السيد 
 28 رقم  الرياض  شارع  الكندي  حي 

222)6 الناظور املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  محمد  ازحاف  السيد 
 24 رقم  الرياض  شارع  الكندي  حي 

222)6 الناظور املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نونبر   29 االبتدائية بالناضور بتاريخ 

2)2) تحت رقم 4365.
8(4I

socomif sarl

 fleur de passion
enseignement prive

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأسمال الشركة

socomif sarl
زنقة محمد الحصالي عمارة 35 شقة 

رقم ) ، 24225، القنيطرة املغرب
 fleur de passion enseignement

prive شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي وفا 2 رقق 
 KENITRA 14000 272) القنيطرة

القنيطرة املغرب.
رفع رأسمال الشركة
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رقم التقييد في السجل التجاري 
.46(57

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   (2(2 أكتوبر   (8 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
»222.222 درهم« أي من »222.222 
عن  درهم«   (22.222« إلى  درهم« 
رفع القيمة اإلسمية لألسهم   : طريق 

املو ودة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  بالقنيطرة  االبتدائية 

د نبر 2)2) تحت رقم )8932.

8(5I

MAITRE MOHAMED BOUHROUZ

GREEN PALM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 MAITRE MOHAMED
BOUHROUZ

 bd Yacoub El Marini résid.
 Jnane El Harti 1°ét. n°8 Guéliz
 marrakech، 40000، marrakech

maroc
GREEN PALM شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 

 D1 32 T1 - ( عالل الفا�سي وردة
42222 مراكش املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.24835
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   (2(2 نونبر   22 في  املؤرخ 

املصادقة على :
عبدالكريم  (ة)  السيد  تفويت 
حصة ا تماعية من   442 الغري�سي 
(ة)  حصة لفائدة السيد   442 أصل 
 22 بتاريخ  اإلدري�سي  مظفر  محمد 

نونبر 2)2).
شرفة  اي  (ة)  السيد  تفويت 
442 حصة ا تماعية من  منصوري 
(ة)  حصة لفائدة السيد   442 أصل 
 22 بتاريخ  اإلدري�سي  مظفر  هشام 

نونبر 2)2).

تفويت السيد (ة) صفاء الغري�سي 

222 حصة ا تماعية من أصل 222 

حصة لفائدة السيد (ة) محمد مظفر 

اإلدري�سي بتاريخ 22 نونبر 2)2).

تفويت السيد (ة) ياسين الغري�سي 

222 حصة ا تماعية من أصل 222 

حصة لفائدة السيد (ة) هشام مظفر 

اإلدري�سي بتاريخ 22 نونبر 2)2).

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

د نبر   32 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2)2) تحت رقم )23242.

8(6I

HAYTAM CONSEIL

HAYTAM CONSEIL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

HAYTAM CONSEIL

 Lotissement Loubna 1 45

 Magasin 2 Sidi Maârouf ،

20280، Casablanca Maroc

HAYTAM CONSEIL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 45 تجزئة 

لبنى 2 محل رقم ) سيدي معروف - 

82)2) الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

532979

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   26

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.HAYTAM CONSEIL

 -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

االستشارات اإلدارية

- االستشارات القانونية

- االستشارات املالية

- أعمال املحاسبة.

عنوان املقر اال تماعي : 45 تجزئة 

) سيدي معروف -  2 محل رقم  لبنى 

82)2) الدارالبيضاء املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد أنس باعلي : 2.222 حصة 

بقيمة 222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد أنس باعلي عنوانه(ا) إقامة 

عمارة   ( مجموعة   ( بساتين الولفة 

2 دار  ، ولد أحمد   28 الشقة رقم   5

بوعزة 2))2) الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد أنس باعلي عنوانه(ا) إقامة 

عمارة   ( مجموعة   ( بساتين الولفة 

2 دار  ، ولد أحمد   28 الشقة رقم   5

بوعزة 2))2) الدارالبيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم 822295.

8(7I

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE JFK

كابيتال ساتيرن
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE INTERNATIONALE

JFK

)6 شارع سيدي عبد الرحمان 

الشقة 2 ، 22)2)، الدار البيضاء 

املغرب

كابيتال ساتيرن شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي )33 شارع 

ابراهيم الروداني الطابق 5 شقة 

2) إقامة الريحان حي املعاريف 

الدار البيضاء 22)2) الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
53(427

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(( فبراير   25
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها : كابيتال 

ساتيرن.
تا ر   : بإيجاز  الشركة  غرض 
تشغيل وتجارة العقارات   - عقارات. 
وإدارة   ، تأ ير العقارات   - واألرا�سي. 

اإليجارات.
 33(  : اال تماعي  املقر  عنوان 
 5 الطابق  الروداني  ابراهيم  شارع 
شقة 2) إقامة الريحان حي املعاريف 
22)2) الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 2.222  : الشركة لي طروا كولف 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الشركة لي طروا كولف عنوانه(ا) 
ملتقى زنقة كوليبري و زنقة موويت 
الدار البيضاء   (2222 الحي الحسني 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  عمر  حديوي  السيد 
الذئاب  عين  كوكناسيي  تجزئة 

2222) الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم 779)82.

8(8I
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FIDUCIAIRE INTERNATIONALE JFK

BIB INVEST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE INTERNATIONALE
JFK

)6 شارع سيدي عبد الرحمان 
الشقة 2 ، 22)2)، الدار البيضاء 

املغرب
BIB INVEST شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي )33 

شارع ابراهيم الروداني الطابق 5 
الشقة 2) إقامة الريحان املعاريف - 

22222 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
53(429

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   27
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 BIB  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.INVEST
املقاوالت   : غرض الشركة بإيجاز 
وتشييد البنايات بكل  بناء  العقارية، 

أنواعها، داخل املغرب وخار ه..
 33(  : اال تماعي  املقر  عنوان 
 5 الطابق  الروداني  ابراهيم  شارع 
الشقة 2) إقامة الريحان املعاريف - 

22222 الدار البيضاء املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:  رأسمال  مبلغ 

28.222.222 درهم، مقسم كالتالي:
 282222  : محمد  بنيس  السيد 

بقيمة 222 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  محمد  بنيس  السيد 

 ( زنقة  ادريس  موالي  تجزئة   28

البيضاء  الدار   2222 كاليفورنيا 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  محمد  بنيس  السيد 

 ( زنقة  ادريس  موالي  تجزئة   28

البيضاء  الدار   2222 كاليفورنياال 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم 778)82.

8(9I

sofoget

 LET›S FLY AWAY
TRANSPORT
شركة التضامن
تفويت حصص

sofoget

 Kenitra, 37 rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc

 LET›S FLY AWAY TRANSPORT

شركة التضامن

وعنوان مقرها اإل تماعي القنيطرة 

مركز األعمال الشوب 25 زنقة 

سبو الطابق 5 مكت8 ) - 24222 

القنيطرة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.52483

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   (2(2 د نبر   28 في  املؤرخ 

املصادقة على :

برغاي  سعاد  (ة)  السيد  تفويت 

 2( أصل  من  ا تماعية  حصة   2(

محمد  (ة)  السيد  لفائدة  حصة 

متيوني بتاريخ 28 د نبر 2)2).

 2( (ة) سارة بكاي  تفويت السيد 

حصة ا تماعية من أصل )2 حصة 

لفائدة السيد (ة) مريم كميري بتاريخ 

28 د نبر 2)2).

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 22 فبراير 

))2) تحت رقم 92358.

832I

FIDUCIAIRE EL IDRISSI KHADIJA

ABDO HABITAT SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE EL IDRISSI

KHADIJA

 APPT N°1 IMM F NAJMAT

 JANOUB II EL JADIDA ، 24000،

EL JADIDA MAROC

ABDO HABITAT SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 6) شارع 

مر2 سلطان 3 الطابق 2 الدار 

البيضاء - 2222) الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

53(292

 2( في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( فبراير 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 ABDO : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

. HABITAT SARL

الترويج   • : غرض الشركة بإيجاز 
العقاري

• أعمال البناء املختلفة.

6) شارع  عنوان املقر اال تماعي : 

الدار   2 الطابق   3 سلطان  مر2 

البيضاء  الدار   (2222  - البيضاء 

املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 522  : القادر  عبد  ناتيج  السيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .

حصة   522  : السيد ناتيج حمزة 

بقيمة 222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد ناتيج عبد القادر عنوانه(ا) 

4222) الجديدة  32 تعاونية السالم 

املغرب.

 32 السيد ناتيج حمزة عنوانه(ا) 

الجديدة   (4222 السالم  تعاونية 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ناتيج عبد القادر عنوانه(ا) 

4222) الجديدة  32 تعاونية السالم 

املغرب

 32 السيد ناتيج حمزة عنوانه(ا) 

الجديدة   (4222 السالم  تعاونية 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم 492)82.

832I

CONSEIL & BUSINESS MARRAKECH

 Sté »BUSINESS CENTER

2.0« SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CONSEIL & BUSINESS

MARRAKECH

شقة رقم 22 املسيرة 2, »2« رقم 

)3 ، 42222، مراكش املغرب

 Sté »BUSINESS CENTER 2.0«

SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي املسيرة ) 

ب رقم 358 الطابق الثالث - 42222 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
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رقم التقييد في السجل التجاري : 

2(2792

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(2 د نبر   32

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 Sté  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 »BUSINESS CENTER 2.0« SARL

.AU

غرض الشركة بإيجاز : - مقاول في 

إدارة العمليات التجارية أو الصناعية 

أو  املدنية  للخدمة  الزراعية  أو 

القانوني  التوطين   - العسكرية 

للشركات - التسويق الرقمي - التجارة 

اإللكترونية.

عنوان املقر اال تماعي : املسيرة ) 

ب رقم 358 الطابق الثالث - 42222 

مراكش املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

99 درهم،  مبلغ رأسمال الشركة: 

مقسم كالتالي:

 2.222  : امليلودي  هشام  السيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد هشام امليلودي عنوانه(ا) 

 22( رقم  الضاوي  تجزئة  أسكجور 

42222 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد هشام امليلودي عنوانه(ا) 

 22( رقم  الضاوي  تجزئة  أسكجور 

42222 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   23 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

))2) تحت رقم )23273.

83(I

AAC AFRIC EXPERTISE

T GALLERY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AAC AFRIC EXPERTISE

 28-JET BUSINESS CLASS N°26

 LOT ATTAWFIK SIDI MAAROUF

 ، 20170، CASABLANCA

MAROC

T GALLERY شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي )) شارع 

موالي يوسف الطابق الرابع - 

42)2) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5(9797

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   2(

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 T  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GALLERY

شركة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

قابضة 

ادارة و تسيير االصول التجارية.

)) شارع  عنوان املقر اال تماعي : 

موالي يوسف الطابق الرابع - 42)2) 

الدار البيضاء املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 TENOR IMMOBILIER الشركة 

درهم   222 حصة بقيمة   SCI : 990

للحصة .

 22  : السيد محمد فريد بنسعيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

 TENOR IMMOBILIER الشركة 

SCI عنوانه(ا) )) شارع موالي يوسف 

42)2) الدار البيضاء املغرب.

بنسعيد  فريد  محمد  السيد 

عنوانه(ا) 8) زنقة ابو الحسن املريني 

انفا 2))2) الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

بنسعيد  فريد  محمد  السيد 

عنوانه(ا) 8) زنقة ابو الحسن املريني 

انفا 2))2) الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (6 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يناير ))2) تحت رقم 822258.

833I

STE GESTAC SUD SARL

SMART HIGHT TECH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

STE GESTAC SUD SARL

 MASSIRA 2 ANBAR 2 E4

 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MARRAKECH

SMART HIGHT TECH شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 22 زنقة 

الحرية الطابق الثالث الشقة 5 - 

2222) الدار البيضاء املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.4(7222

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم   (2(2 يونيو   22 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

»922.222 درهم« أي من »222.222 

درهم«   2.222.222« إلى  درهم« 
مقاصة مع ديون  إ راء   : عن طريق 

الشركة املحددة املقدار و املستحقة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يناير ))2) تحت رقم 828586.

834I

Ste,Fiduciaire Elyaakoubi Sral Au

 ste Fiduciaire Elyaakoubi
sarl au

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

رفع رأسمال الشركة

 Ste,Fiduciaire Elyaakoubi Sral
Au

 1er etage-rue larache immb 2
nador، 62000، Nador maroc

 ste Fiduciaire Elyaakoubi sarl au
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 265 شارع 
طنجة الطابق االول الشقة رقم 3 

222)6 الناضور املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.23285

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
رفع  تم   (2(( يناير   2( في  املؤرخ 
رأسمال الشركة بمبلغ قدره »52.222 
إلى  درهم«   52.222« أي من  درهم« 
»222.222 درهم« عن طريق : تقديم 

حصص نقدية أو عينية
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   28 االبتدائية بالناضور بتاريخ 

))2) تحت رقم 222.
835I

AAC AFRIC EXPERTISE

T GALLERY SABLE D›OR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AAC AFRIC EXPERTISE
 28-JET BUSINESS CLASS N°26

 LOT ATTAWFIK SIDI MAAROUF
 ، 20170، CASABLANCA

MAROC
T GALLERY SABLE D›OR شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي )) شارع 

موالي يوسف الطابق الرابع - 
42)2) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 



عدد 5725 - 8) ر 8 2443 )) مار2 ))2))الجريدة الرسمية   3920

رقم التقييد في السجل التجاري : 
532229

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   2(
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 T  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GALLERY SABLE D’OR
تسيير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املراكز التجارية 
التجارية  املحالت  تجهيز  و  بناء 

لحساب الشركة او لحساب الغير.
)) شارع  عنوان املقر اال تماعي : 
موالي يوسف الطابق الرابع - 42)2) 

الدار البيضاء املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 TENOR IMMOBILIER الشركة 
درهم   222 حصة بقيمة   SCI : 990

للحصة .
 22  : السيد محمد فريد بنسعيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 TENOR IMMOBILIER الشركة 
موالي  شارع   (( عنوانه(ا)   SCI
الدار   (2(42 يوسف الطابق الرابع 

البيضاء املغرب.
بنسعيد  فريد  محمد  السيد 
عنوانه(ا) 8) زنقة ابو الحسن املريني 

انفا 2))2) الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
بنسعيد  فريد  محمد  السيد 
عنوانه(ا) 8) زنقة ابو الحسن املريني 

انفا 2))2) الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (7 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يناير ))2) تحت رقم 63)822.

836I

chichaoua gestion شيشاوة  يستيون

STE PC DEMOS SARL AU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 chichaoua شيشاوة  يستيون
gestion

شقة رقم 4 عمارة الوافي الطابق 
االول شارع الحسن التاني شيشاوة ، 

42222، شيشاوة املغرب
STE PC DEMOS SARL AU شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 

 472NOUVELLE MEDINA
 DE SECHAGE KHOURIBGA

 KHOURIBGA - 25000
.KHOURIBGA MAROC

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2835
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   (2(2 د نبر   (4 في  املؤرخ 

املصادقة على :
 SAID ZIANI (ة)  السيد  تفويت 
422 حصة ا تماعية من أصل 422 
 ISSA ZIANI (ة) حصة لفائدة السيد

بتاريخ 22 نونبر 2)2).
 SAID ZIANI (ة)  السيد  تفويت 
322 حصة ا تماعية من أصل 322 
 BOUCHTA (ة) حصة لفائدة السيد

ZIANI بتاريخ 22 فبراير ))2).
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يناير   (6 االبتدائية بخريبكة بتاريخ 

))2) تحت رقم 73.
837I

AUDIT CONSULT MOUFARREH

TOUNEGO »OOGARDEN«
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

AUDIT CONSULT MOUFARREH
 AVENUE LALLA MERYEM N° 22

، 30000، FES MAROC
 TOUNEGO »OOGARDEN«

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 228 الحي 
الصناعي عين الشقف - 32252 

فا2 املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.37.843

الوحيد الشريك  قرار   بمقت�سى 
تم   (2(( يناير   27 في  املؤرخ 
بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
أي  درهم«   300.000,00« قدره 
إلى  درهم«   200.000,00« من 
طريق  عن  درهم«   500.000,00«
الشركة  ديون  مع  مقاصة  إ راء   :

املحددة املقدار و املستحقة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   29 بتاريخ  بفا2  التجارية 

))2) تحت رقم 660/2022.

838I

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE JFK

FGK CONSEIL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE INTERNATIONALE
JFK

)6 شارع سيدي عبد الرحمان 
الشقة 2 ، 22)2)، الدار البيضاء 

املغرب
FGK CONSEIL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي )33 شارع 

ابراهيم الروداني الطابق 5 شقة 
2) إقامة الريحان حي املعاريف 

الدار البيضاء 22)2) الدار البيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
53(422

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   (2
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 FGK  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CONSEIL
غرض الشركة بإيجاز : استشارات 
 ، األعمال  وشبكات   ، األعمال 
 ، الدراسات  وتطوير   ، والتمثيل 
اإلستراتيجية  وإدارة   ، والتصميم 
في  واملساعدة   ، واالتصال املؤس�سي 
خدمة  أي  إلى  باإلضافة   ، تنفيذها 
متعلقة بنشاط االستشارات التجارية 

واإلدارية..
 33(  : اال تماعي  املقر  عنوان 
 5 الطابق  الروداني  ابراهيم  شارع 
شقة 2) إقامة الريحان حي املعاريف 
22)2) الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 22.222 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد كردودي كاللي سيدي عز 
درهم   222 52 حصة بقيمة   : الدين 

للحصة .
السيدة كسو2 فوزية : 52 حصة 

بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد كردودي كاللي سيدي عز 
مركز   229 طريق  عنوانه(ا)  الدين 
البيضاء  الدار   (2222 بوسكورة 

املغرب.
السيدة كسو2 فوزية عنوانه(ا) 
 (2222 بوسكورة  مركز   229 طريق 

الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد كردودي كاللي سيدي عز 
مركز   229 طريق  عنوانه(ا)  الدين 
البيضاء  الدار   (2222 بوسكورة 

املغرب
السيدة كسو2 فوزية عنوانه(ا) 
 (2222 بوسكورة  مركز   229 طريق 

الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم 774)82.
839I
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LAMAF SARL

EXPRESS MELIANI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LAMAF SARL

 BD MED DERFOUFI 153 2ème

 ETAGE BUREAU 22 ، 60000،

OUJDA MAROC

EXPRESS MELIANI شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي حي القد2 
زنقة الصفد 2 رقم 43 - 62222 

و دة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

38762

 28 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(2 د نبر 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.EXPRESS MELIANI

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

للطرود غير مصحوبة.

حي   : اال تماعي  املقر  عنوان 
 -  43 رقم   2 الصفد  زنقة  القد2 

62222 و دة املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 22.222 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

حصة   52  : السيد ملياني محمد 

بقيمة 222 درهم للحصة .

52 حصة   : السيدة ملياني نعيمة 

بقيمة 222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  محمد  ملياني  السيد 
 43 رقم   2 حي القد2 زنقة الصفد 

62222 و دة املغرب.

عنوانه(ا)  نعيمة  ملياني  السيدة 
 ( رقم   7 هاء  زنقة  االندلس  حي 

62222 و دة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  نعيمة  ملياني  السيدة 
 ( رقم   7 هاء  زنقة  االندلس  حي 

62222 و دة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   29 بتاريخ  بو دة  التجارية 

))2) تحت رقم 475.

842I

LAMAF SARL

SELLA & WASL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

LAMAF SARL
 BD MED DERFOUFI 153 2ème
 ETAGE BUREAU 22 ، 60000،

OUJDA MAROC
SELLA & WASL شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

 A2 وعنوان مقرها اإل تماعي : تجزئة
سرفيس شارع يعقوب املنصور رقم 
)3 شقة ) - 62222 و دة املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.32667
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر   (2(( يناير   (4 في  املؤرخ 
ذات  شركة   SELLA & WASL حل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 
الوحيد مبلغ رأسمالها 22.222 درهم 
 A2 وعنوان مقرها اإل تماعي تجزئة 
سرفيس شارع يعقوب املنصور رقم 
و دة املغرب   62222  -  ( شقة   3(

نتيجة لغياب النشاط.
و عين:

محمد عثمان بورقدي  السيد(ة) 
و عنوانه(ا) حي االندلس تجزئة لعلج 
الطابق الثاني رقم 74 62222 و دة 

املغرب كمصفي (ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

 A2 بتاريخ 4) يناير ))2) وفي تجزئة

سرفيس شارع يعقوب املنصور رقم 

)3 شقة ) - 62222 و دة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   (7 بتاريخ  بو دة  التجارية 

))2) تحت رقم 466.

842I

 CABINET ZAKIA BENTEFRIT COMPT SARL

A.U

STE HOUYAM TRANSFERT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CABINET ZAKIA BENTEFRIT

COMPT SARL A.U

شارع الزرقطوني عمارة السعادة 

بلوك ب شقة رقم )2 الطابق 5 

و دة ، 62222، و دة املغرب

 STE HOUYAM TRANSFERT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 

7 التابع ملسجد الفتح باتزايست 

 ماعة بوغريبة. - 52)63 بركان 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

8327

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   (8

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.HOUYAM TRANSFERT

-2وكيل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تحويل األموال

رقم   : اال تماعي  املقر  عنوان 

باتزايست  الفتح  ملسجد  التابع   7

بركان   63(52  - بوغريبة.   ماعة 

املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 2.222  : زخنيني  هيام  السيدة 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .

 2222  : زخنيني  هيام  السيدة 

بقيمة 222 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  زخنيني  هيام  السيدة 

زنقة مديونة حي فلسطين بركان   26

63322 بركان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  زخنيني  هيام  السيدة 

زنقة مديونة حي فلسطين بركان   26

63322 بركان املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   22 بتاريخ  ببركان  االبتدائية 

))2) تحت رقم 38).

84(I

AAC AFRIC EXPERTISE

T GALLERY 2 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AAC AFRIC EXPERTISE

 28-JET BUSINESS CLASS N°26

 LOT ATTAWFIK SIDI MAAROUF

 ، 20170، CASABLANCA

MAROC

 T GALLERY 2 شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي )) شارع 

موالي يوسف الطابق الرابع - 

42)2) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
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رقم التقييد في السجل التجاري : 

5(9343

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   2(

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 T  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GALLERY (

تسيير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املراكز التجارية 

التجارية  املحالت  تجهيز  و  بناء 

لحساب الشركة او لحساب الغير.

)) شارع  عنوان املقر اال تماعي : 

موالي يوسف الطابق الرابع - 42)2) 

الدار البيضاء املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 TENOR IMMOBILIER الشركة 

درهم   222 حصة بقيمة   SCI : 990

للحصة .

 22  : السيد محمد فريد بنسعيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

 TENOR IMMOBILIER الشركة 

SCI عنوانه(ا) )) شارع موالي يوسف 

42)2) الدار البيضاء املغرب.

بنسعيد  فريد  محمد  السيد 
عنوانه(ا) 8) زنقة ابو الحسن املريني 

انفا 2))2) الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

بنسعيد  فريد  محمد  السيد 
عنوانه(ا) 8) زنقة ابو الحسن املريني 

انفا 2))2) الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (5 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يناير ))2) تحت رقم 829732.

843I

ripartners sarl

GREEN SAFI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ripartners sarl
 LOT 17 BOUZOUBAA APPT C
 NIVEAU 01 QU PLATEAU SAFI
 LOT 17 BOUZOUBAA APPT C
 NIVEAU 01 QU PLATEAU SAFI،

46000، safi maroc
GREEN SAFI شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 28 
شارع الحسن الثاني حي الكدية 
البيضاء - 46222 اسفي املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2(527
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(( فبراير   27
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GREEN SAFI
تجميع و   : غرض الشركة بإيجاز 

بيع املخلفات 
التا رة

اعمال اخرى.
 28 رقم   : عنوان املقر اال تماعي 
الكدية  حي  الثاني  الحسن  شارع 

البيضاء - 46222 اسفي املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
522 حصة   : السيد محمد هيكل 

بقيمة 222 درهم للحصة .
 522  : سحلول  نادية  السيدة 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  هيكل  محمد  السيد 

شارع الحسن الثاني حي الكدية   28

البيضاء 46222 اسفي املغرب.

السيدة نادية سحلول عنوانه(ا) 

 46222 )2 حي البيار  23 زنقة وليلي 

اسفي املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  هيكل  محمد  السيد 

شارع الحسن الثاني حي الكدية   28

البيضاء 46222 اسفي املغرب

السيدة نادية سحلول عنوانه(ا) 

 46222 )2 حي البيار  23 زنقة وليلي 

اسفي املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بآسفي بتاريخ - تحت رقم -.

844I

ديوان الخدمات

LABEL BOIR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير تسمية الشركة

ديوان الخدمات

شارع محمد الخامس رقم 94 سيدي 

قاسم ، 26222، سيدي قاسم 

املغرب

LABEL BOIR شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اال تماعي الحي 

الصناعي رقم I4 - 16000 سيدي 

قاسم املغرب.

تغيير تسمية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

(8987

 بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم تغيير   (2(( فبراير   29 املؤرخ في 

 »LABEL BOIR« تسمية الشركة من

 »HOUSE OF BOIR« إلى

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 االبتدائية بسيدي قاسم بتاريخ 

فبراير ))2) تحت رقم 75.

845I

ديوان الخدمات

LABEL BOIR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

ديوان الخدمات
شارع محمد الخامس رقم 94 سيدي 

قاسم ، 26222، سيدي قاسم 
املغرب

LABEL BOIR شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي الحي 
الصناعي رقم I4 - 16000 سيدي 

قاسم املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(8987

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   (2(( فبراير   29 في  املؤرخ 

املصادقة على :
باللة  احمد  (ة)  السيد  تفويت 
أصل  من  ا تماعية  حصة   2.222
(ة)  السيد  لفائدة  حصة   2.222
التهامي حليم بتاريخ 29 فبراير ))2).
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 22 االبتدائية بسيدي قاسم بتاريخ 

فبراير ))2) تحت رقم 75.

846I

4YOUR BUSINESS CONSULTING

SOCIETE VIDA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 4YOUR BUSINESS
CONSULTING

شارع الحسن التاني اقامة ابتهال 2 
الطابق الثالت شقة 4 ، 43252، 

ابن  رير املغرب
SOCIETE VIDA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي دوار والد 
مو�سى سكورة الحدرة اوالد تميم - 

43252 ابن  رير املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3273

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   24
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE VIDA
غرض الشركة بإيجاز : -مقاول في 

الفالحة 
-مقاول متعدد االشغال او البناء 

ات.
: دوار والد  عنوان املقر اال تماعي 
 - تميم  اوالد  الحدرة  مو�سى سكورة 

43252 ابن  رير املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 : املكاوي  الفتاح  عبد  السيد 
درهم   222 بقيمة  حصة   2.222

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
املكاوي  الفتاح  عبد  السيد 
سكورة  مو�سى  والد  دوار  عنوانه(ا) 
الحدرة اوالد تميم 43252 ابن  رير 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
املكاوي  الفتاح  عبد  السيد 
سكورة  مو�سى  والد  دوار  عنوانه(ا) 
الحدرة اوالد تميم 43252 ابن  رير 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
32 يناير  االبتدائية بابن  رير بتاريخ 

))2) تحت رقم 39.

847I

CABINET CC ORGA

MULTI TRANS ALLIANCE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

CABINET CC ORGA

3 زنقة محمد باهي حي بالمي الطابق 

) رقم 24 املعاريف ، 2332)، 

البيضاء املغرب

MULTI TRANS ALLIANCE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي فضاء 

باكي زاوية شارع محمد سميحة و 

زنقة بيير بارون طابق 5 رقم 525 - 

52)2) الدارالبيضاء املغرب.

وفاة شريك

رقم التقييد في السجل التجاري 

.2(4487

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

2)2) تم اإلعالم  5) نونبر  املؤرخ في 

بناني  عبدالكريم  الشريك  بوفاة 

 
ً
تبعا الورثة  على  حصصه  توزيع  و 

شتنبر   26 في  املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

2)2) بالشكل األتي :

السيد(ة) صباح الفياللي الكرش ، 

281,25 حصة .

 281,25  ، بناني  ملياء  السيد(ة) 

حصة .

 281,25  ، بناني  امنية  السيد(ة) 

حصة .

 281,25  ، بناني  الهام  السيد(ة) 

حصة .

 ، بناني  هشام  محمد  السيد(ة) 

1.312,50 حصة .

 562,50  ، بناني  وديع  السيد(ة) 

حصة .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (2 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يناير ))2) تحت رقم 829246.

848I

ديوان الخدمات

LABEL BOIR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير  ديد للشركة

ديوان الخدمات

شارع محمد الخامس رقم 94 سيدي 

قاسم ، 26222، سيدي قاسم 

املغرب

LABEL BOIR شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي الحي 

الصناعي رقم I4 - 16000 سيدي 

قاسم املغرب.

تعيين مسير  ديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(8987

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم تعيين   (2(( 29 فبراير  املؤرخ في 

مسير  ديد للشركة السيد(ة) الوالي 

العلمي خالد كمسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 االبتدائية بسيدي قاسم بتاريخ 

فبراير ))2) تحت رقم 75.

849I

CABINET CC ORGA

LUMIERE AL KANDIL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
إضافة تسمية تجارية أو شعار 

CABINET CC ORGA

3 زنقة محمد باهي حي بالمي الطابق 

) رقم 24 املعاريف ، 2332)، 

البيضاء املغرب

LUMIERE AL KANDIL »شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها اال تماعي: زنقة 

موالي ادريس االول اقامة اليسر 2 

رقم 253 - - الدارالبيضاء املغرب.

»إضافة تسمية تجارية أو شعار«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.2289(5

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
تقرر   (2(2 د نبر   27 في  املؤرخ 

إضافة شعار تجاري للشركة وهو:

LARAICHI AMEUBLEMENT

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 23 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يناير ))2) تحت رقم 828266.

852I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

ADNANE INTER SERVICE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA

الرقم 2 العمارة 92 الحي الحسني 

منطقة األنشطة االقتصادية ، 

46322، اليوسفية املغرب

 ADNANE INTER SERVICE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي دوار اوالد 

طال8  ماعة السبيعات - ))463 

االيوسفية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3(57

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   27

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ADNANE INTER SERVICE

: التنظيف  غرض الشركة بإيجاز 

والبستنة

الحراسة واملراقبة واألمن.
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عنوان املقر اال تماعي : دوار اوالد 

 463((  - السبيعات  طال8  ماعة 

االيوسفية املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 2.222  : البربي  عدنان  السيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  البربي  عدنان  السيد 

اقامة الدوحة   24 عمارة   2( الشقة 

شارع موالي يوسف حي م ج 46222 

اسفي املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  البربي  عدنان  السيد 

اقامة الدوحة   24 عمارة   2( الشقة 

شارع موالي يوسف حي م ج 46222 

اسفي املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية باليوسفية بتاريخ 7) يناير 

))2) تحت رقم )3.

852I

JIYAR JAOUAD

SIMA TRAVAUX MOKHALI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

JIYAR JAOUAD

 N°5 3EME ETAGE IMM N°86

 RUE SIDI AHMED ABERKANE

 HAY DAKHLA BERKANE ،

63300، BERKANE MAROC

 SIMA TRAVAUX MOKHALI

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي )2 شارع 

قشاش حي واد الذه8 بركان - 

63322 بركان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

8325

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   (2

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 SIMA  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.TRAVAUX MOKHALI

: أعمال أو  غرض الشركة بإيجاز 

إنشاءات متنوعة

تجارة

تصدير و استيراد.

 2(  : اال تماعي  املقر  عنوان 

شارع قشاش حي واد الذه8 بركان - 

63322 بركان املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 2.222  : عمر  قاسم  بن  السيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  عمر  قاسم  بن  السيد 

 ( تريفة  تجزئة  ب/3   2  2 بلوك 

السعيدية 63622 السعيدية املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  عمر  قاسم  بن  السيد 

 ( تريفة  تجزئة  ب/3   2  2 بلوك 

السعيدية 63622 السعيدية املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   25 بتاريخ  ببركان  االبتدائية 

))2) تحت رقم 104/2022.

85(I

FIGENOUV

A.M ITKAN

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FIGENOUV

شارع النصر عمارة 26 شقة 3 ديور 

السالم ، 52252، مكنا2 املغرب

A.M ITKAN شركة ذات املسؤولية 

املحدودة(في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 

46 مر ان 4 الطابق 2 - 52252 

مكنا2 املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.46399

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 7) أكتوبر 2)2) تقرر حل 

 A.M شركة ذات املسؤولية املحدودة

 222.222 رأسمالها  مبلغ   ITKAN

درهم وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 

 52252  -  2 الطابق   4 مر ان   46

عدم   : ل  نتيجة  املغرب  مكنا2 

تحقيق االهداف املسطرة لشركة.

 46 و حدد مقر التصفية ب رقم 

مر ان 4 الطابق 2 - 52252 مكنا2 

املغرب. 

و عين:

و  ا هبلي  احمد  السيد(ة) 

عنوانه(ا) رقم )6 مر ان 2 الشطر 2 

(ة)  52252 مكنا2 املغرب كمصفي 

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة و محل تبليغ العقود و الوثائق 

املتعلقة بالتصفية : رقم 46 مر ان 4 

52252تم اإليداع  2 مكنا2  الطابق 

القانوني باملحكمة التجارية بمكنا2 

رقم  تحت   (2(2 نونبر   22 بتاريخ 

.37(

853I

PROGRESS MANAGEMENT

EDITION HAJAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

PROGRESS MANAGEMENT

 RUE BEN RADI SLAUI ETG 3 92

 APPT 20 BELEVEDERE ، 20300،

CASABLANCA MAROC

EDITION HAJAR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

 HAY EL وعنوان مقرها اإل تماعي

 52/OSSRA AIN CHOK N° 49

.CASABLANCA MAROC (2472 -

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.223459

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   (226 يناير   22 في  املؤرخ 

املصادقة على :

 THAMI (ة)  السيد  تفويت 

ا تماعية  حصة   BOUAYAD (52

من أصل 2.222 حصة لفائدة السيد 

 22 CHAKIB BOUAYAD بتاريخ  (ة) 

يناير 226).

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 (7 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 226) تحت رقم 73786).

854I

ADYEL & ASSOCIES

ORION 1091
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ADYEL & ASSOCIES

43 مكرر ب عين تاو تات ، 2222)، 

الدار البيضاء املغرب

ORION 1091 شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 232 شارع 

أنفا ، إقامة أزور ، مكت8 رقم 22 ب 

- 2222) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 



3925 الجريدة الرسميةعدد 5725 - 8) ر 8 2443 )) مار2 ))2)) 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
532537

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   23
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ORION 2292
غرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 
التطوير  هو  املغرب  في  الشركة 
،  ميع  أعم  وبصورة  العقاري 
أو  املالية  أو  التجارية  املعامالت 
التي قد تكون   ، املنقولة أو العقارية 
مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر 
بأحد األشياء املذكورة أعاله ، أو التي 

قد تعزز تطوير الشركة..
عنوان املقر اال تماعي : 232 شارع 
أنفا ، إقامة أزور ، مكت8 رقم 22 ب - 

2222) الدار البيضاء املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 22.222 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 ARTEMIS INVEST : الشركة 
999 حصة بقيمة 22 درهم للحصة .
حصة   ONYXAM : 1 الشركة 

بقيمة 22 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 ARTEMIS INVEST الشركة 
عنوانه(ا) 49 شارع أحمد بركات رقم 
البيضاء  الدار   (2332 معاريف   3

املغرب.
عنوانه(ا)   ONYXAM الشركة 
232 شارع أنفا ، إقامة أزور ، مكت8 
البيضاء  الدار   (2222 ب   22 رقم 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد مهدي عبد الرحماني غرفي 
عنوانه(ا) إقامة شرفات املحيط فيال 
6 2 شارع عبد الهادي بوطال8 ح ح 

2222) الدار البيضاء املغرب

عنوانه(ا)  الزيات  السيد  واد 
كاليفورني تجزئة   (7 شارع مكة رقم 
البيضاء  الدار   (2222 كاليفورني 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 32 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يناير ))2) تحت رقم 7)8227.
855I

LE PETIT PANIER SARL AU

LE PETIT PANIER SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LE PETIT PANIER SARL AU
 N 60 EXTENTION TILILA, TILILA
 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC
 LE PETIT PANIER SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 
62 تمديد تيليال ، تيليال تيكوين - 

82222 أكادير املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
52473

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(2 د نبر   (3
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 LE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PETIT PANIER SARL AU
نقل   2-  : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغير.
-) املتا رة في املواد الغدائية.

-3 االستيراد و التصدير ..
 62 رقم   : عنوان املقر اال تماعي 
تمديد تيليال ، تيليال تيكوين - 82222 

أكادير املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

السيدة بو عجات أمينة : 2.222 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

أمينة  بو عجات  السيدة 

 264 العمارة   23 الشقة  عنوانه(ا) 

 82222 املحمدي  حي  اسالن  إقامة 

أكادير املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

أمينة  بو عجات  السيدة 

 264 العمارة   23 الشقة  عنوانه(ا) 

 82222 املحمدي  حي  اسالن  إقامة 

اكادير املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   24 بتاريخ  باكادير  التجارية 

))2) تحت رقم 228544.

856I

STE FIDU SERVICESS MOGADOR SARL AU

LARB NEGOCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 STE FIDU SERVICESS

MOGADOR SARL AU

 N°452 1ER ETAGE

 LOTISSEMENT LA LAGUNE

 4EM TRANCHE ESSAOUIRA ،

44000، ESSAOUIRA MAROC

LARB NEGOCE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي كراج كائن 

بالتجزئة رقم 53 التجزئة الجديدة 

 ماعة ايت داوود عمالة الصويرة - 

44222 الصويرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

6237

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   (4

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 LARB  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.NEGOCE

املواد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االعمال  في  مقاول  عامة,  الغذائية 

املتنوعة او البناء و نقل البضائع. .

عنوان املقر اال تماعي : كراج كائن 

الجديدة  التجزئة   53 رقم  بالتجزئة 

 -  ماعة ايت داوود عمالة الصويرة 

44222 الصويرة املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 2.222  : محمد  اروهاي  السيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  محمد  اروهاي  السيد 

مركز و  ماعة سميمو اقليم الصويرة 

44222 الصويرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  محمد  اروهاي  السيد 

مركز و  ماعة سميمو اقليم الصويرة 

44222 الصويرة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالصويرة بتاريخ 25 فبراير 

))2) تحت رقم 55.

857I
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STE GESTAC SUD SARL

SMART HIGHT TECH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

STE GESTAC SUD SARL
 MASSIRA 2 ANBAR 2 E4
 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MARRAKECH
SMART HIGHT TECH شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 22 زنقة 
الحرية الطابق 5 الشقة 5 - 2226) 

الدار البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.4(7222

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   (2(2 يونيو   22 في  املؤرخ 

املصادقة على :
احمد منتصر  (ة)  تفويت السيد 
أصل  من  ا تماعية  حصة   522
2.222 حصة لفائدة السيد (ة) عبد 

الجبار شائق بتاريخ 22 يونيو 2)2).
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يناير ))2) تحت رقم 828586.

858I

STE GESTAC SUD SARL

SMART HIGHT TECH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل الشكل القانوني للشركة

STE GESTAC SUD SARL
 MASSIRA 2 ANBAR 2 E4
 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MARRAKECH
SMART HIGHT TECH شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

و عنوان مقرها اال تماعي 22 زنقة 
الحرية الطابق 3 الشقة 5 - 2226) 

الدار البيضاء .

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.4(7222

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

2)2) تم تحويل  22 يونيو  املؤرخ في 

الشكل القانوني للشركة من »شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

»شركة ذات املسؤولية  إلى  الوحيد« 

املحدودة«

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يناير ))2) تحت رقم 828586.

859I

MON COMPTABLE SARL

 KADFI TRANSPORT

INTERNATIONAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير  ديد للشركة

MON COMPTABLE SARL

 36RUE DE BERKANE 2 EME

 ETAGE APPT 6 OUJDA ، 60000،

OUJDA MAROC

 KADFI TRANSPORT

INTERNATIONAL شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي ب 23 
رفم 2) حي الفتح قطعة رقم 526 - 

62222 و دة املغرب.

تعيين مسير  ديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.33625

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم تعيين   (2(( يناير   (4 املؤرخ في 

السيد(ة)  للشركة  مسير  ديد 

قاضفي لخضر كمسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   26 بتاريخ  بو دة  التجارية 

))2) تحت رقم 569.

862I

ALLEGEANCE CONSULTING

L›économat des frères SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ALLEGEANCE CONSULTING
ساحة الرودني تقاطع شارع طانطان 
و شارع لبنان اقامة لينى رقم 52&52 

، 92222، طنجة املغرب
 L›économat des frères SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي طريق 
خميس انجرة  ماعة صدينة 

الدشرين - 93222 تطوان املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

32943
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   24
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. L’économat des frères SARL
في  تا ر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املنتجات الغدائية.
طريق   : اال تماعي  املقر  عنوان 
صدينة  انجرة  ماعة  خميس 

الدشرين - 93222 تطوان املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد محمد رضوان الغازي : 8) 

حصة بقيمة 2.222 درهم للحصة .
 28  : السيد  مال الدين الغازي 

حصة بقيمة 2.222 درهم للحصة .
28 حصة   : السيد عثمان الغازي 

بقيمة 2.222 درهم للحصة .
السيد يوسف الغازي : 28 حصة 

بقيمة 2.222 درهم للحصة .
حصة   28  : السيد حمزة الغازي 

بقيمة 2.222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

الغازي  رضوان  محمد  السيد 
اقامة  يعتة  علي  شارع  عنوانه(ا) 
الوالية  حي   2 شقة   2 بلوك  الجبلي 

93222 تطوان املغرب.
الغازي  الدين  السيد  مال 
بلعربي  الشيخ  شارع  عنوانه(ا) 
 93222  (2 العلوي زنقة درسة رقم 

تطوان املغرب.
عنوانه(ا)  الغازي  عثمان  السيد 
زنقة  العلوي  بلعربي  الشيخ  شارع 
درسة رقم 7) 93222 تطوان املغرب.
عنوانه(ا)  الغازي  يوسف  السيد 
زنقة  العلوي  بلعربي  الشيخ  شارع 
درسة رقم 7) 93222 تطوان املغرب.
عنوانه(ا)  الغازي  حمزة  السيد 
زنقة  العلوي  بلعربي  الشيخ  شارع 
درسة رقم 7) 93222 تطوان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الغازي  رضوان  محمد  السيد 
اقامة  يعتة  علي  شارع  عنوانه(ا) 
الوالية  حي   2 شقة   2 بلوك  الجبلي 

93222 تطوان املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   22 االبتدائية بتطوان بتاريخ 

))2) تحت رقم 572.
862I

SKAL CONSEIL SERVICE SARL

بوز بار
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

SKAL CONSEIL SERVICE SARL
 RUE HADJ OMAR RIFFI 322
 4EME ETG N°45 ، 20360،

CASABLANCA MAROC
بوز بار شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد(في 
طور التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي 9 شارع 
 الل الدين السيوطي و ناصية 7) 
شارع املسعودي الدور األر�سي - 

2222) الدار البيضاء املغرب.
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حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.4433(7
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر   (2(2 د نبر   26 في  املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 
مبلغ  بار  بوز  الوحيد  الشريك  ذات 
وعنوان  درهم   222.222 رأسمالها 
شارع  الل   9 اإل تماعي  مقرها 
شارع   (7 الدين السيوطي و ناصية 
 (2222  - األر�سي  الدور  املسعودي 
: حل  الدار البيضاء املغرب نتيجة ل 

الشركة.
شارع   9 و حدد مقر التصفية ب 
شارع   (7 السيوطي  الدين   الل 
البيضاء  الدار   (2222  - املسعودي 

املغرب. 
و عين:

و  اسمهان  بنحيون  السيد(ة) 
عنوانه(ا) 272 شارع املقاومة الطابق 
املغرب  البيضاء  الدار   (2362  4

كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
-تم   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 
التجارية  باملحكمة  القانوني  اإليداع 
بالدار البيضاء بتاريخ 6) يناير ))2) 

تحت رقم 829967.
86(I

SKAL CONSEIL SERVICE SARL

ا م كلوتنغ كومباني --
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

SKAL CONSEIL SERVICE SARL
 RUE HADJ OMAR RIFFI 322
 4EME ETG N°45 ، 20360،

CASABLANCA MAROC
ا م كلوتنغ كومباني -- شركة ذات 

املسؤولية املحدودة(في طور 
التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي 47 
شارع الال ياقوت طابق 5 - 2282) 

الداربيضاء 2282).
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.393359

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   (2(2 ماي   32 في  املؤرخ 
ا  املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ رأسمالها   -- م كلوتنغ كومباني 
مقرها  وعنوان  درهم   222.222
اإل تماعي 47 شارع الال ياقوت طابق 
 (2282 الداربيضاء   (2282  -  5

نتيجة ل : حل الشركة.
و حدد مقر التصفية ب 47 شارع 
الدار   (2282  -  5 الال ياقوت طابق 

البيضاء املغرب. 
و عين:

و  موحسين  هشام  السيد(ة) 
احمد  بن  زنقة عالل   94 عنوانه(ا) 
امكيك طابق 2 شقة 2 2322) الدار 
البيضاء املغرب كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
-تم   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 
التجارية  باملحكمة  القانوني  اإليداع 
يوليوز   (6 بتاريخ  البيضاء  بالدار 

2)2) تحت رقم 787976.
863I

MON COMPTABLE SARL

 ECTRA-SOL ETUDE
 CONSEIL TRAVAUX

SOLAIRE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

MON COMPTABLE SARL
 36RUE DE BERKANE 2 EME

 ETAGE APPT 6 OUJDA ، 60000،
OUJDA MAROC

 ECTRA-SOL ETUDE CONSEIL
TRAVAUX SOLAIRE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 22 زنقة 
بركان الطابق السفلي - 62222 

و دة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.32965

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   (2(( يناير   (7 في  املؤرخ 

املصادقة على :
توفيق  (ة)  السيد  تفويت 
ا تماعية  حصة   42 كركورامليعاد 
السيد  لفائدة  حصة   42 أصل  من 
يناير   (7 بتاريخ  عصام  رودي  (ة) 

.(2((
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
فبراير   26 بتاريخ  بو دة  التجارية 

))2) تحت رقم 568.
864I

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

AERIA INVEST - SARLAU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ALEXANDRIS COMPTA - SARL
 BD DE LA LIBERTE IMMEUBLE
 LIBERTE N° 97 - CASABLANCA
 20.000 ----، 20، CASABLANCA

MAROC
AERIA INVEST - SARLAU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 22 شــارع 
الحــريـــة الطــابــق 3 شقـــة رقــم 5 -- 

2)22) البيضــــاء املــغـــرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
53(.579

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   28
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 AERIA : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.INVEST - SARLAU
غرض الشركة بإيجاز : اســتـــغــــالل 

مطــعــــم .

عنوان املقر اال تماعي : 22 شــارع 
 --  5 رقــم  شقـــة   3 الطــابــق  الحــريـــة 

2)22) البيضــــاء املــغـــرب .
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 : بــاسكــــال  ـــوسطــــو  السيد 
درهم   222 بقيمة  حصة   2.222

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
بــاسكــــال  ـــوسطــــو  السيد 
حــي  أوكيـمـدن  زنقــة   28 عنوانه(ا) 

الســــالم 23)2) البيضـــاء املـغــرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
بــاسكــــال  ـــوسطــــو  السيد 
حــي  أوكيـمـدن  زنقــة   28 عنوانه(ا) 

الســــالم 23)2) البيضـــاء املـغــرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم )94.)82.
865I

MON COMPTABLE SARL

 ECTRA-SOL ETUDE
 CONSEIL TRAVAUX

SOLAIRE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير  ديد للشركة

MON COMPTABLE SARL
 36RUE DE BERKANE 2 EME

 ETAGE APPT 6 OUJDA ، 60000،
OUJDA MAROC

 ECTRA-SOL ETUDE CONSEIL
TRAVAUX SOLAIRE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 22 زنقة 
بركان الطابق السفلي - 62222 

و دة املغرب.
تعيين مسير  ديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.32965

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تعيين   (2(( يناير   (7 املؤرخ في 
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السيد(ة)  للشركة  مسير  ديد 
 رودي عصام كمسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   26 بتاريخ  بو دة  التجارية 

))2) تحت رقم 568.
866I

FIDUCIAIRE MOLIFID

AFRI AGRI
إعالن متعدد القرارات

FIDUCIAIRE MOLIFID
 AVENUE MOHAMED V

 RESIDENCE AL ANDALOUSE
 B BUREAU N°09 ، 92000،

LARACHE MAROC
AFRI AGRI »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد«
وعنوان مقرها اال تماعي: شارع 
محمد الخامس اقامة االندلس 

ب الطابق االول املكت8 رقم 29 - 
222)9 العرائش املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.5833

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
))2)تم اتخاذ  فبراير   2( املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 
الفواكه  استيراد   - الحالي:  الشركة 

والخضر - التصدير واالستيراد
قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 
نقل مقر الشركة من العنوان: شارع 
ب  االندلس  اقامة  الخامس  محمد 
الطابق االول املكت8 رقم 29 - 222)9 
العرائش املغرب إلى العنوان الجديد: 
شارع محمد الخامس اقامة االندلس 
 -  24 رقم  املكت8  االول  الطابق  ب 
العرائش املغرب لدى شركة   9(222

 MOLIFID DOMICILIATION
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
االستغالل   - هو:  الشركة  نشاط 
الفالحي؛ - استيراد الفواكه والخضر؛ 

اإلنشاء,   - واالستيراد؛  التصدير   -
الشراء,  الكراء,  االستغالل,  التسيير, 
و عموما   - لجميع األصول التجارية؛ 
 ميع العمليات التجارية, الصناعية, 
العقارية, أو غير العقارية التي  املالية, 
لها عال قه مباشرة باألهداف أعاله و 
التي بإمكانها تطوير أهداف الشركة, 
و كذلك كل مساهمة مباشرة أو غير 
مباشرة تحت أي صفة في الشركات 

التي لها أهداف مماثلة
على  ينص  الذي   :4 رقم  بند 
هو:شارع  الشركة  عنوان  مايلي: 
االندلس  اقامة  الخامس  محمد 
 24 رقم  املكت8  االول  الطابق  ب 
العرائش املغرب لدى شركة   9(222

 MOLIFID DOMICILIATION
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعرائش بتاريخ 26 فبراير 

))2) تحت رقم 2)).

867I

AMJ MANAGEMENT

Wholesale Supply
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AMJ MANAGEMENT
زنقة االردن اقامة يامنة ) الطابق 
االول رقم 32 طنجة ، 92222، 

طنجة املغرب
Wholesale Supply شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي تجزئة 
سناء القطعة 83 زنقة 9 رقم ) - 

92222 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2(4579

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(( فبراير   28
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.Wholesale Supply
استيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 
والخدمات  السلع  وتسويق  وتصدير 

بعد البيع.
تجزئة   : اال تماعي  املقر  عنوان 
 -  ( رقم   9 زنقة   83 القطعة  سناء 

92222 طنجة املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 2.222  : السيد حمزة الحرحوري 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الحرحوري  حمزة  السيد 
أمستردام   99235 هولندا  عنوانه(ا) 

هولندا.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الحرحوري  حمزة  السيد 
أمستردام   99235 هولندا  عنوانه(ا) 

هولندا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   25 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

))2) تحت رقم 52223).

868I

BUSINESS CONSULT CABINE & ASSOCIES

 SOCIÉTÉ شركة أليمرسيم 
ALIMARSIM

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 BUSINESS CONSULT CABINE &
ASSOCIES

مكنا2 ، 22222، مكنا2 املغرب
 SOCIÉTÉ شركة أليمرسيم 

ALIMARSIM شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي حي 
السعادة رقم 252 شارع عالل بن 
عبد هللا ويسالن مكنا2 52245 

مكنا2 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
55225

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(2 د نبر   (2
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
شركة   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.SOCIÉTÉ ALIMARSIM أليمرسيم
خدمة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تحويل األموال.
حي   : اال تماعي  املقر  عنوان 
بن  عالل  شارع   252 رقم  السعادة 
 52245 مكنا2  ويسالن  هللا  عبد 

مكنا2 املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 2.222  : سهام  ٱشباب  السيدة 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  ٱشباب سهام  السيدة 
البساتين   39 رقم  الجديد  الحي 

مكنا2 2)522 مكنا2 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  ٱشباب سهام  السيدة 
البساتين   39 رقم  الجديد  الحي 

مكنا2 2)522 مكنا2 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   25 بتاريخ  بمكنا2  التجارية 

))2) تحت رقم 64.

869I
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YF CONSULTING SERVICES

TP ABDO TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

YF CONSULTING SERVICES
 RUE ABOUTAMAM N(
 BUREAU N 4 ، 14000،

KENITRA MAROC
TP ABDO TRANS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 59 إقامة 
موالي عبد العزيز شارع موالي عبد 
العزيز رقم 4 القنيطرة. - 24222 

القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
64(97

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(( فبراير   24
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 TP  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ABDO TRANS
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
البناء،  مواد  شراء  و  بيع  السلع، 

أشغال مختلفة و أشغال البناء..
عنوان املقر اال تماعي : 59 إقامة 
موالي عبد العزيز شارع موالي عبد 
 24222  - القنيطرة.   4 رقم  العزيز 

القنيطرة املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 2.222  : محمد  بنشيخ  السيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  محمد  بنشيخ  السيد 
سيدي  الشرقية  الطال8  أوالد  دوار 
القنيطرة   24222 القنيطرة.  الطيبي 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  محمد  بنشيخ  السيد 
سيدي  الشرقية  الطال8  أوالد  دوار 
القنيطرة   24222 القنيطرة.  الطيبي 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 26 فبراير 

))2) تحت رقم 4)924.
872I

YF CONSULTING SERVICES

PARA VENEZIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

YF CONSULTING SERVICES
 RUE ABOUTAMAM N(
 BUREAU N 4 ، 14000،

KENITRA MAROC
PARA VENEZIA شركة ذات 
املسؤولية املحدودة(في طور 

التصفية)
وعنوان مقرها اإل تماعي 359 

شارع محمد الخامس مكت8 رقم 
2) الطابق 3 القنيطرة - 24222 

القنيطرة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.37542

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
2)2) تقرر حل  2) د نبر  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
رأسمالها  مبلغ   PARA VENEZIA
مقرها  وعنوان  درهم   222.222
اإل تماعي 359 شارع محمد الخامس 
 - القنيطرة   3 الطابق   (2 مكت8 رقم 
 : القنيطرة املغرب نتيجة ل   24222

تقلص كبير في املبيعات..
 359 ب  التصفية  مقر  حدد  و 
شارع محمد الخامس مكت8 رقم 2) 
 24222 املغرب  القنيطرة   3 الطابق 

القنيطرة املغرب. 

و عين:
السيد(ة) أمال العلوي السليماني 
محمد  شارع   (76 عنوانه(ا)  و 
 24222 القنيطرة.   8 الخامس شقة 
(ة)  كمصفي  املغرب  القنيطرة 

للشركة.
الحدود  اإلقتضاء  وعند 
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 
شارع محمد الخامس مكت8   359  :
القنيطرةتم   3 الطابق   (2 رقم 
اإليداع القانوني باملحكمة االبتدائية 
 (2(( يناير   28 بتاريخ  بالقنيطرة 

تحت رقم 92242.

872I

 LA CENTRALE DE DISTRIBUTION DE FRUITS

ET LEGUMES

TDN PROJECT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 LA CENTRALE DE
 DISTRIBUTION DE FRUITS ET

LEGUMES
 JAMILA 5 RUE 189 N° 37
 CITE DJAMAA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

TDN PROJECT شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي إقامة 
البستان ) عمارة 2 رقماملحل2 
سيدي البرنو�سي 2622) الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5(9952

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   27
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 TDN  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.PROJECT

و  البناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تجهيز و صيانة البنايات للغير.

إقامة   : اال تماعي  املقر  عنوان 
رقماملحل2   2 عمارة   ( البستان 

الدار   (2622 البرنو�سي  سيدي 

البيضاء املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 52.222 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

حصة   522  : علي  ابودي  السيد 

بقيمة 222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

حي  ابودي علي عنوانه(ا)  السيد 

 23222 723 2 الرقم  الفلين الطابق 

بنسليمان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

حي  ابودي علي عنوانه(ا)  السيد 

 23222 723 2 الرقم  الفلين الطابق 

بنسليمان املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (7 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يناير ))2) تحت رقم -.

87(I

FLASH ECONOMIE

sell&tik
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

sell&tik شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإل تماعي زنقة 
حسن بن مبارك اقامة الخطابية 

عمارة ب الطابق 2 رقم 3 - 42222 
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2((723

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(( فبراير   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.sell&tik
غرض الشركة بإيجاز : 

والتجزئة  الجملة  تجارة   -
 - للتنظيم  الخاضعة  غير  للسلع 
األ هزة  بيع   - والتصدير  االستيراد 
والهواتف  واإللكترونيات  املنزلية 
بيع   - العالية  والتكنولو يا  الذكية 
بيع   - املنزلية  والفئة  املنسو ات 
بيع   - واألغذية  الخفيفة  الو بات 
قطع غيار الهواتف املحمولة ، أ هزة 
أثاث  تأ ير   - وغيرها  الكمبيوتر 
،  ميع  أعم  وبشكل   - للمناسبات 
والصناعية  التجارية  املعامالت 
واملالية واملنقولة والعقارية ، املرتبطة 
بشكل مباشر أو غير مباشر باألشياء 
أو التي من املحتمل   ، املذكورة أعاله 

أن تعزز تحقيقها وتطويرها..
زنقة   : اال تماعي  املقر  عنوان 
الخطابية  اقامة  مبارك  بن  حسن 
 42222  -  3 رقم   2 عمارة ب الطابق 

مراكش املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 222  : شا دين  سمير  السيد 

حصة بقيمة 2.222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد سمير شا دين عنوانه(ا) 

 42222 تاركة   (7 رقم  الخير  تجزئة 

مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد سمير شا دين عنوانه(ا) 

 42222 تاركة   (7 رقم  الخير  تجزئة 

مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   22 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

))2) تحت رقم 2729.

873I

ديوان الخدمات

SOCIETE Z.A.M SERVICE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ديوان الخدمات

شارع محمد الخامس رقم 94 سيدي 

قاسم ، 26222، سيدي قاسم 

املغرب

SOCIETE Z.A.M SERVICE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي الزنقة 

2) رقم 9) الحي الجديد - 26222 

سيدي قاسم املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(9289

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   (6

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE Z.A.M SERVICE

بيع لوازم   : غرض الشركة بإيجاز 

تنظيم   - مختلفة  املكت8-اشغال 

املناسبات.

الزنقة   : اال تماعي  املقر  عنوان 
 26222  - الحي الجديد   (9 رقم   (2

سيدي قاسم املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 522  : اسماعيني  احمد  السيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
 (22  : اسماعيني  مراد  السيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
 322  : اسماعيني  زهير  السيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد احمد اسماعيني عنوانه(ا) 
الزاوية  حي   35 رقم  الوفاء  زنقة 

26222 سيدي قاسم املغرب.
السيد مراد اسماعيني عنوانه(ا) 
الجديد  الحي   (9 رقم   (2 الزنقة 

26222 سيدي قاسم املغرب.
عنوانه(ا)  اسماعيني  زهير  السيد 
الجديد  الحي   (9 رقم   (2 الزنقة 

26222 سيدي قاسم املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  اسماعيني  زهير  السيد 
الجديد  الحي   (9 رقم   (2 الزنقة 

26222 سيدي قاسم املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 االبتدائية بسيدي قاسم بتاريخ 

فبراير ))2) تحت رقم 44.

874I

LA DILIGENCE COMPTABLE

Z.Y.P.A
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LA DILIGENCE COMPTABLE
26 زنقة عبد العزيز الثعالبي شارع 
عالل بن عبد هللا الطابق الثاني 
املكت8 رقم 24 فا2 ، 32222، 

فا2 املغرب
Z.Y.P.A شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 26 

شارع إمام علي - 32222 فا2 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

72327

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(( فبراير   22

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.Z.Y.P.A

بيع قطع   : غرض الشركة بإيجاز 

غيارالسيارات.
رقم   : اال تماعي  املقر  عنوان 

فا2   32222  - إمام علي  شارع   26

املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:  رأسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

 522  : السيد محمد نوفل اليوبي 

حصة بقيمة 100,00 درهم للحصة .

السيد ياسين الزعيم : 522 حصة 

بقيمة 100,00 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

اليوبي  نوفل  محمد  السيد 
علي  إمام  شارع   (7 رقم  عنوانه(ا) 

 32222 الجديدة  املدينة   4 الشقة 

فا2 املغرب.

عنوانه(ا)  الزعيم  ياسين  السيد 

حي املجاهدين مجمع املهدية عمارة 
23 رقم 42 92222 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

اليوبي  نوفل  محمد  السيد 
علي  إمام  شارع   (7 رقم  عنوانه(ا) 

 32222 الجديدة  املدينة   4 الشقة 

فا2 املغرب
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   25 بتاريخ  بفا2  التجارية 

))2) تحت رقم 766.

875I

ABA GESTION SARLAU

 SOCIETE LOCAUX ET
TERRAINS

إعالن متعدد القرارات

ABA GESTION SARLAU
 AV MED V 3EME ETG 38
 BUREAU 12 ، 30000، FES

MAROC
 SOCIETE LOCAUX ET TERRAINS

»شركة ذات املسؤولية املحدودة 
ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها اال تماعي: قطعة 
C254/) مكت8 ) تجزئة العنبرة 
طريق عين سمن زواغة فا2 - - 

فا2 املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.64837

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
))2)تم اتخاذ  فبراير   22 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تفويت حصص
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

تغيير الشكل القانوني لشركة
قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
وتسمية  الشركة  مسيري  إستقالة 

مسير  ديد
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
و  زعيم  هدى  السيدة  من  كل  قام 
تفويت  زعيم  رضا  محمد  السيد 
 2222 هي  التي  و  حصصهم   ميع 

حصة لسيد صالح دين الحاتمي
بند رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
تم تغيير الشكل القانوني لشركة من 
إلى  املحدودة  املسولية  ذات  شركة 
شركة ذات املسولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد

بند رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
هدى  السيدة  الشركة  مسيري  قام 
زعيم  رضا  محمد  السيد  و  زعيم 
الشركة  من  استقالتهما  بتقديم 
الحاتمي  دين  صالح  السيد  ليصبح 

املسير الجديد للشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   26 بتاريخ  بفا2  التجارية 

))2) تحت رقم 829.
876I

FIDUNION-MAROC

BARACAO

إعالن متعدد القرارات

FIDUNION-MAROC
 RUE EL AMRAOUI BRAHIM ,(3

 CASABLANCA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

BARACAO »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة«

وعنوان مقرها اال تماعي: رقم 47، 
شارع اللة ياقوت، الطابق الخامس. 

- 2322) الدار البيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.528593

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
اتخاذ  ))2)تم  يناير   (5 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
للشركة  اإل تماعي  املقر  تحويل 
سيدي  الصناعي  الحي   : للعنوان 
أوالد   ،  ( رقم   82 زنقة   ، معروف 
، الدار  حدو ، شارع محمد حنصالي 

البيضاء.
على  ينص  الذي   :( رقم  قرار 
مايلي: إعادة صياغة وإعتماد النظام 

األسا�سي الجديد للشركة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم  ميع البنود: الذي ينص 

على مايلي:  ميع البنود.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم 29)823.
877I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

TRANSWAY SERVICE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.
 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

TRANSWAY SERVICE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي زنقة وليلي 
حي التوامة بيوكرة - 22)87 اشتوكة 

ايت باها املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(5435
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   (2
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TRANSWAY SERVICE
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االشخاص لحساب الغير.
عنوان املقر اال تماعي : زنقة وليلي 
حي التوامة بيوكرة - 22)87 اشتوكة 

ايت باها املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 752  : السيد عبد العالي لواحيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
: الزروالي   السيدة فاطمة الزهراء 
52) حصة بقيمة 222 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
لواحيد  العالي  عبد  السيد 
رقم  فيال  النسيم  تجزئة  عنوانه(ا) 
3) بيوكرى اشتوكة ايت باها 22)87 

اشتوكة ايت باها املغرب.

الزروالي  الزهراء  فاطمة  السيدة 
اوالد  حركات  اوالد  دوار  عنوانه(ا) 
مالل  بني   (32(2 مالل  بني  امبارك 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الزروالي  الزهراء  فاطمة  السيدة 
اوالد  حركات  اوالد  دوار  عنوانه(ا) 
مالل  بني   (32(2 مالل  بني  امبارك 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   22 بتاريخ  بانزكان  االبتدائية 

))2) تحت رقم 92).
878I

إئتمانيات الدريوش

Société AGRI RQR SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

إئتمانيات الدريوش
شارع عالل بن عبد هللا رقم 48 ص 
ب )68، 222)9، العرائش املغرب
Société AGRI RQR SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 
يوسف ابن تاشفين رقم 35 - 

222)9 العرائش املغرب.
وفاة شريك

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(9(2

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 23 فبراير ))2) تم اإلعالم 
 FRANCISCO JOSE الشريك  بوفاة 
توزيع  و   RODRIGUEZ LOPEZ
لرسم   

ً
تبعا الورثة  على  حصصه 

 (2(( فبراير   23 في  املؤرخ  اإلراثة 
بالشكل األتي :

 MARIA CARRASCO السيد(ة) 
RIOS ، 668 حصة .

 MARIA RODRIGUEZ (ة)السيد
RIOS ، 166 حصة .

 FRANCISCO JOSE السيد(ة) 
RODRIGUEZ RIOS ، 166 حصة .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعرائش بتاريخ 26 فبراير 

))2) تحت رقم 29).
879I
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CASA COMPTES

CAROB TREE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CASA COMPTES
 BD ROUDANI CENTRE

 COMMERCIAL NADIA IMM
 4 BUREAU 10، 20390،
CASABLANCA MAROC

CAROB TREE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي )2)، 

شارع عبد املومن الطابق السفلي 
رقم 5 - 2362) الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
53(625

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   (5
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CAROB TREE
غرض الشركة بإيجاز : - االستغالل 
وتأ ير ميع   ، املباشر أو غير املباشر 
األرا�سي و ميع املمتلكات املخصصة 
وبشكل عام  ميع  حصرًيا للزراعة، 
وكذلك  ميع  الريفية،  املباني 
لتحقيق  الالزمة  املنقولة  املمتلكات 

هذا الغرض؛ 
املنتجات  وبيع  ميع  إنتاج   -

الزراعية ؛
ممارسة أي نشاط زراعي وعلى   -
االشارة  تمت  ما  الخصوص  و ه 
من القانون العام   46 اليه في املادة 

للضرائ8؛ 

وبيع واستغالل وتحصيل  شراء   -
أي إنتاج زراعي؛ 

استغالل أي منشأة مخصصة   -
املنتجات  وتعبئة  ومعالجة  لحفظ 

الزراعية ومنتجاتها الثانوية؛ 
لجميع  والتسيير  املشاركة   -
االستغالل  أو  الزراعية  الشركات 

الزراعي
كيفما كان؛ 

األرا�سي  وكراء  ميع  حيازة   -
املباني  عام  ميع  وبشكل  الزراعية 
املمتلكات  وكذلك  ميع  الريفية، 

املنقولة أو غير املنقولة..
 ،(2(  : اال تماعي  املقر  عنوان 
شارع عبد املومن الطابق السفلي رقم 

5 - 2362) الدار البيضاء املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسمال الشركة: 2.222.222 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد بوطالن بوشعي8 : 22.222 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
بوشعي8  بوطالن  السيد 
الحضرية  الجماعة  حي  عنوانه(ا) 
بلوك 5 رقم 33) الحي الحسني . الدار 

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
بوشعي8  بوطالن  السيد 
الحضرية  الجماعة  حي  عنوانه(ا) 
بلوك 5 رقم 33) الحي الحسني . الدار 

البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم 955)82.
882I

إئتمانيات الدريوش

Société IBEMA SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

إئتمانيات الدريوش
شارع عالل بن عبد هللا رقم 48 ص ب 

)68، 222)9، العرائش املغرب
Société IBEMA SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 

يوسف ابن تاشفين رقم 35 - 222)9 
العرائش املغرب.

وفاة شريك
رقم التقييد في السجل التجاري 

.4849

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 23 فبراير ))2) تم اإلعالم 
 FRANCISCO JOSE الشريك  بوفاة 
توزيع  و   RODRIGUEZ LOPEZ
لرسم   

ً
تبعا الورثة  على  حصصه 

 (2(( فبراير   23 في  املؤرخ  اإلراثة 
بالشكل األتي :

 MARIA CARRASCO السيد(ة) 
RIOS ، 668 حصة .

 MARIA RODRIGUEZ (ة)السيد
RIOS ، 166 حصة .

 FRANCISCO JOSE السيد(ة) 
RODRIGUEZ RIOS ، 166 حصة .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعرائش بتاريخ 26 فبراير 

))2) تحت رقم 27).

882I

ABA GESTION SARLAU

SOCIETE ICHA TRAVAUX
إعالن متعدد القرارات

ABA GESTION SARLAU
 AV MED V 3EME ETG 38
 BUREAU 12 ، 30000، FES

MAROC
SOCIETE ICHA TRAVAUX »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها اال تماعي: دوار 

لخرابشة عين شقف فا2 - - فا2 
املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.35243
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
))2)تم اتخاذ  فبراير   2( املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تفويت حصص

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 
هبة حصة

قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
تعيين مسير  ديد

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 
النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
عبدالحميد  اليوسفي  السيد  قام 
تفويت حصته و التي هي 3522 حصة 
لكل من السيد اسماعيل ببراهيمي و 
السيد رضا أماططو و السيد سعيد 

خالدة
بند رقم ): الذي ينص على مايلي: 
قام السيد اليوسفي خالد بوه8 52 
حصة لفائدة أخيه السيد اليوسفي 

عبدالحميد
بند رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
تم تعيين السيد رضا أماططو مسير 

لشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   26 بتاريخ  بفا2  التجارية 

))2) تحت رقم 822.
88(I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

TIM INVEST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.
 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

TIM INVEST شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي بلوك أ رقم 
)8 شقة في الطابق الثاني حي الهدى 

اكادير - 82222 اكادير املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
52493

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   (5
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مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 TIM  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.INVEST
*منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري 
* كراء العقارات.

أ  بلوك   : اال تماعي  املقر  عنوان 
الثاني حي  الطابق  في  شقة   8( رقم 
الهدى اكادير - 82222 اكادير املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 2.222  : السيد الطاهر بوزيدان 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد الطاهر بوزيدان عنوانه(ا) 
اكادير  الهدى  حي   8( رقم  أ  بلوك 

82222 اكادير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  اومنوا  محمد  السيد 
اكادير  الهدى  حي   26 رقم  او  بلوك 

82222 اكادير املغرب
السيد الطاهر بوزيدان عنوانه(ا) 
اكادير  الهدى  حي   8( رقم  أ  بلوك 

82222 اكادير املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   25 بتاريخ  باكادير  التجارية 

))2) تحت رقم 228563.
883I

RAISON CONSEIL

STE MOOD ZELLIJ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

RAISON CONSEIL
 RUE AHMED LOUKILI RESID
 SENHAJI 3 ETG APPT 5 FES،

30000، FES MAROC

STE MOOD ZELLIJ شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي محل رقم 

)28  نان الورد سه8 الورد بالد 

بنسودة تجزئة نسمة فا2. - 32222 

فا2 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

72275

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   (4

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MOOD ZELLIJ

صانع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املنتو ات  مصدر  البلدي  الزليج 

الصناعيةو مقاول في أشغال البناء. 

العمليات  عامة  ميع  وبصفة 

 ، املالية   ، الصناعية   ، التجارية 

املرتبطة  العقارية  الغير  و  العقارية 

بالهدف املشار إليه أعاله..

عنوان املقر اال تماعي : محل رقم 

بالد  الورد  الورد سه8  )28  نان 

بنسودة تجزئة نسمة فا2. - 32222 

فا2 املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 522  : منصف  البكنالي  السيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .

السيد البكنالي أحمد : 522 حصة 

بقيمة 222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد البكنالي منصف عنوانه(ا) 
صفرو  طريق  الرياض  تجزئة   (9

32222 فا2 املغرب.

عنوانه(ا)  أحمد  البكنالي  السيد 
صفرو  طريق  الرياض  تجزئة   678

32222 فا2 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد البكنالي منصف عنوانه(ا) 
صفرو  طريق  الرياض  تجزئة   (9

32222 فا2 املغرب

عنوانه(ا)  أحمد  البكنالي  السيد 
صفرو  طريق  الرياض  تجزئة   678

32222 فا2 املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   24 بتاريخ  بفا2  التجارية 

))2) تحت رقم 588.

884I

STE CABINET CONSEIL KASBAH

فدوست
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 STE CABINET CONSEIL

KASBAH

 N°218 RUE ERRISSANI

 HAY OUED EDDAHAB

 OUARZAZATE ، 45000،

OUARZAZATE MAROC

فدوست شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي تجزة 

الزرقطوني رقم 2292محاميد - 

42222 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

224897

 (( في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(2 يونيو 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

فدوست.

الترويج   -  : غرض الشركة بإيجاز 

للعقار

- شراء وبيع العقارات

- أعمال البناء والتطوير.

تجزة   : اال تماعي  املقر  عنوان 

 - 2292محاميد  رقم  الزرقطوني 

42222 مراكش املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 22.222 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 2.222  : اتال  الحسين  السيد 

حصة بقيمة 22.222 درهم للحصة .

السيد الحسين اتال : 2222 بقيمة 

22.222 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  اتال  الحسين  السيد 

2292محاميد  تجزة الزرقطوني رقم 

42222 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  اتال  الحسين  السيد 

2292محاميد  تجزة الزرقطوني رقم 

42222 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   24 التجارية بمراكش بتاريخ 

2)2) تحت رقم 4282.

885I

 AUDIT CONSEIL ET GESTION DES

ENTREPRISE

BIOSPACE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

 AUDIT CONSEIL ET GESTION

DES ENTREPRISE

 RUE MANSOUR EL ABIDI 25

 1er étage MAARIF ، 20330،

CASABLANCA MAROC
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BIOSPACE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي املدينة 

 TF47754/C - الخضراء بوسكورة

)728) النواصر املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.426(75

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم   (2(( يناير   32 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

»422.222 درهم« أي من »222.222 

عن  درهم«   522.222« إلى  درهم« 
ديون  مع  مقاصة  إ راء   : طريق 

الشركة املحددة املقدار و املستحقة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم )96)82.

886I

sabahinfo

ر س إكسبوسيكال
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

sabahinfo

 N° 70 pole socio-economique

 el kelaa des sraghna ، 43000، el

kelaa des sraghna maroc

ر 2 إكسبوسيكال شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 

26 تجزئة نور 22 - 43222 قلعة 

السراغنة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

52(7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   24

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 2 ر   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

إكسبوسيكال.
البيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
و  والتصدير  االستيراد  بالتقسيط 

االعمال العامة أو البناء .
رقم   : اال تماعي  املقر  عنوان 
قلعة   43222  -  22 نور  تجزئة   26

السراغنة املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 2.222  : سعد  رضوان  السيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  سعد  رضوان  السيد 
قلعة   43222  (42 رقم  امليل  حي 

السراغنة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  سعد  رضوان  السيد 
قلعة   43222  (42 رقم  امليل  حي 

السراغنة املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بقلعة السراغنة بتاريخ 27 

فبراير ))2) تحت رقم 52/2022.
887I

FLASH ECONOMIE

YOMTRAV
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

YOMTRAV
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رأسمالها: 60.000,00 درهم

 مقرها اإل تماعي: رقم )7 حي 
االخالص سبت  زولة - اسفي

R.C : 8257
I.F: 20748365

العام  الجمع  ملقت�سى  تبعا 

د نبر   (3 بتاريخ  املؤرخ  اإلستثنائي 
2)2) قرر

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة   

 YOMTRAV الوحيد  الشريك  ذات 

حل شركة -

براندو  محمد  السيد  -تعيين 

رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 

H3229(2 كمصفي للشركة

وتحديد التزاماتها وصالحياتها.

 حدد مقر التصفية في رقم )7 حي 

اسفي-تم   - سبت  زولة  االخالص 

اإليداع القانوني باملحكمة االبتدائية 

تحت   (2(( يناير   22 بآسفي بتاريخ 
رقم 28.

888I

CABINET COMTABLE SAKKAKI SARL

NEKOUR GLASS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 CABINET COMTABLE SAKKAKI

SARL

 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

NEKOUR GLASS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي طريق 

الرباط تجزئة كريمة عمارة عثماني 

2 الطابق السفلي رقم 2-2 - 92222 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2(4563

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   (2

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.NEKOUR GLASS

نجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتركي8 األملينيوم، الفوالذ والز اج..

طريق   : اال تماعي  املقر  عنوان 

تجزئة كريمة عمارة عثماني  الرباط 

2 الطابق السفلي رقم 2-2 - 92222 

طنجة املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد بنعلي يوسف : 522 حصة 

بقيمة 222 درهم للحصة .

السيد عثماني محمد : 522 حصة 

بقيمة 222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  يوسف  بنعلي  السيد 

مجمع ديار طنجة مجموعة 22 عمارة 
طنجة   92222  8 رقم   ( طابق   2

املغرب.

عنوانه(ا)  محمد  عثماني  السيد 

طركونة 43222 طركونة اسبانيا.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  يوسف  بنعلي  السيد 

مجمع ديار طنجة مجموعة 22 عمارة 
طنجة   92222  8 رقم   ( طابق   2

املغرب

عنوانه(ا)  محمد  عثماني  السيد 

طركونة 43222 طركونة اسبانيا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   25 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

))2) تحت رقم 2469.

889I

ACDEN

 MEDITERRANIA CAPITAL
PARTNERS MAROC

إعالن متعدد القرارات

ACDEN

 Boulevard Ghandi, Ghandi

 Mall, Immeuble 8, 5ème étage ،

20380، CASABLANCA MAROC

MEDITERRANIA CAPITAL
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PARTNERS MAROC »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوان مقرها اال تماعي: 257 شارع 
انفا ، الطابق الثاني ، مبنى غاسين 
دانفا - 2222 الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.(93723
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
اتخاذ  ))2)تم  يناير   24 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
نقل املقر الرئي�سي من 257 شارع انفا 
، مبنى غاسين دانفا  الطابق الثاني   ،
CFC ، تجزئة  الدار البيضاء إلى توور 
58 الطابق 6 ،كور 2 ، حي كازا انفا ، 

الحي الحسني ، الدار البيضاء
قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

تحديث النظام االسا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
 ،  CFC توور  في  الرئي�سي  املقر  يقع 
تجزئة 58 الطابق 6 ،كور 2 ، حي كازا 
الدار البيضاء   ، الحي الحسني   ، انفا 
يمكن تحويله إلى أي مكان آخر بقرار 

من املساهم الوحيد 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم 2))823.
892I

socogese

»SHAMA HOLDING«
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

socogese
 Bd. Prince Héritier Résidence

 Mly El-Kamel Fès ، 30000، Fès
Maroc

»SHAMA HOLDING« شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي مكت8 
2 شارع 822 زنقة ابن با ة الحي 
الصناعي سيدي ابراهيم - 32222 

فا2 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
72359

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   23
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.»SHAMA HOLDING«
تدبير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

القيم املتنقلة.
مكت8   : اال تماعي  املقر  عنوان 
الحي  با ة  ابن  زنقة   822 شارع   2
 32222  - ابراهيم  سيدي  الصناعي 

فا2 املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:  رأسمال  مبلغ 
1.000.000,00 درهم، مقسم كالتالي:
 : سالوي  الرزاق  عبد  السيد 
درهم   222 بقيمة  حصة   4.222

للحصة .
برنو�سي  زهيري  سناء  السيدة 
درهم   222 بقيمة  حصة   2.222  :

للحصة .
 2.222  : سالوي  فاتن  السيدة 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
 (.222  : سالوي  محمد  السيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
السيد غالي سالوي : 222.) حصة 

بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
سالوي  الرزاق  عبد  السيد 
طريق  املنارة  شارع   22 عنوانه(ا) 

ايموزار 32222 فا2 املغرب.
برنو�سي  زهيري  سناء  السيدة 
طريق  املنارة  شارع   22 عنوانه(ا) 

ايموزار 32222 فا2 املغرب.
عنوانه(ا)  سالوي  فاتن  السيدة 
ايموزار  طريق  املنارة  شارع   22

32222 فا2 املغرب.

عنوانه(ا)  سالوي  محمد  السيد 
ايموزار  طريق  املنارة  شارع   22

32222 فا2 املغرب.
 22 السيد غالي سالوي عنوانه(ا) 
 32222 ايموزار  طريق  املنارة  شارع 

فا2 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
سالوي  الرزاق  عبد  السيد 
طريق  املنارة  شارع   22 عنوانه(ا) 

ايموزار 32222 فا2 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   26 بتاريخ  بفا2  التجارية 

))2) تحت رقم 2022/804.
892I

B.& B. COMPTA

TRANS ENNAKAL SARL AU 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

B.& B. COMPTA
36 شارع الكفاح الطابق 3 رقم 3 

حي بوهالل بلوك AO ح ي م الرباط 
، 22252، الرباط املغرب

 TRANS ENNAKAL SARL AU 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 79 شارع 
ابن سينا الطابق ) الشقة 6 اكدال 

الرباط - 22292 الرباط املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
257965

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   (5
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 TRANS : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

. ENNAKAL SARL AU

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
البضائع الدولي والوطني.

79 شارع  عنوان املقر اال تماعي : 
اكدال   6 الشقة   ( ابن سينا الطابق 

الرباط - 22292 الرباط املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 2.222  : فكينيش  أيمن  السيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  فكينيش  أيمن  السيد 
امل ) بلوك أ رقم 587 ح ي م الرباط 

2)222 الرباط املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  فكينيش  أيمن  السيد 
امل ) بلوك أ رقم 587 ح ي م الرباط 

2)222 الرباط املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   26 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

))2) تحت رقم 33)))2.
89(I

SUD INVEST CONSULTING

ABITEK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SUD INVEST CONSULTING
زنقة القبطان اريكي اقامة ايزيس 

 GUELIZ، 22 الطابق ) الشقة رقم
40000، MARRAKECH MAROC
ABITEK شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 433 الحي 

الصناعي سيدي غانم - 42222 
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2((8(7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   2(
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ABITEK

بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتركي8 مستلزمات الكهرباء

استيراد وتصدير.

 433  : اال تماعي  املقر  عنوان 

الحي الصناعي سيدي غانم - 42222 

مراكش املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 322.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد ا ار عبد الواحد عنوانه(ا) 

سيدي   37( 2رقم  السعادة  تجزئة 

البيضاء  الدار   (25(2 معروف 

املغرب.

محاسين  الكبير  عبد  السيد 

عنوانه(ا) حي املاز اقامة العنبر 2 مس 

 ( الطابق   (2 الشقة  ج  عمارة   23

2)25) الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ا ار عبد الواحد عنوانه(ا) 

سيدي   37( 2رقم  السعادة  تجزئة 

البيضاء  الدار   (25(2 معروف 

املغرب

محاسين  الكبير  عبد  السيد 

عنوانه(ا) حي املاز اقامة العنبر 2 مس 

 ( الطابق   (2 الشقة  ج  عمارة   23

2)25) الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   26 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

))2) تحت رقم 953)23.

893I

RAISON CONSEIL

STE BETTA CRAFT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

RAISON CONSEIL
 RUE AHMED LOUKILI RESID
 SENHAJI 3 ETG APPT 5 FES،

30000، FES MAROC
STE BETTA CRAFT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 337 
زنقة 26 باب السيفر عين هارون 
الطابق 5.فا2 - 32222 فا2 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

72(33
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   (2
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BETTA CRAFT
غرض الشركة بإيجاز : بيع و شراء 
و  االستيراد  الصناعية  املنتو ات 
وبصفة   . التصدير وسيط في السلع 
 ، التجارية  العمليات  عامة  ميع 
الصناعية ، املالية ، العقارية و الغير 
العقارية املرتبطة بالهدف املشار إليه 

أعاله..
عنوان املقر اال تماعي : رقم 337 
هارون  عين  السيفر  باب   26 زنقة 
فا2   32222  - 5.فا2  الطابق 

املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 522  : اسماغيل  بطاحي  السيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
السيد بطاحي محمد : 522 حصة 

بقيمة 222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد بطاحي اسماغيل عنوانه(ا) 

 (33 عمارة  الجديد  النجد  اقامة 

 ..... مراكش   3 الطابق   24 الشقة 

مراكش املغرب.

عنوانه(ا)  محمد  بطاحي  السيد 
فا2   32222 زنفة األردن   ( رقم   (2

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

الرفيع  عبد  بطاحي  السيد 
عنوانه(ا) 25 زنقة اللة نزهة شقة 9 

م ج فا2 32222 فا2 املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   28 بتاريخ  بفا2  التجارية 

))2) تحت رقم 644.

894I

M.J.J CONSEILS SARL AU

 STE BRASSWORKS
MOROCCO SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

M.J.J CONSEILS SARL AU

مركز كماسة شيشاوة ، 42222، 

مراكش املغرب

 STE BRASSWORKS MOROCCO

SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي دوار 

الهبيشات رقم 2454  ماعة 

تسلطانت مراكش. - 42222 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2((827

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   (2

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 BRASSWORKS MOROCCO

. SARL

- تصدير   : غرض الشركة بإيجاز 

التقليدية  الصناعة  مواد   ميع 

املغربية .

ال ل  االولية  املواد  استراد   -

الصناعة التقليدية ..

دوار   : اال تماعي  املقر  عنوان 

2454  ماعة  رقم  الهبيشات 

تسلطانت مراكش. - 42222 مراكش 

املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

حصة   522  : خالد  باهي  السيد 

بقيمة 222 درهم للحصة .

السيد باخاض احمد : 522 حصة 

بقيمة 222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  خالد  باهي  السيد 

 . مراكش   543 رقم  ب   2 مسيرة 

42222 مراكش املغرب.

عنوانه(ا)  احمد  باخاض  السيد 

 . الحي الحسني مراكش   2 بلوك   27

42222 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  خالد  باهي  السيد 

 . مراكش   543 رقم  ب   2 مسيرة 

42222 مراكش املغرب

عنوانه(ا)  احمد  باخاض  السيد 

 . الحي الحسني مراكش   2 بلوك   27

42222 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   25 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

))2) تحت رقم 923)23.

895I
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M.J.J CONSEILS SARL AU

 STE S.A.R SERVICE ET
NEGOCE SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

M.J.J CONSEILS SARL AU
مركز كماسة شيشاوة ، 42222، 

مراكش املغرب
 STE S.A.R SERVICE ET NEGOCE

SARL AU شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 

228 دوار الهناء  ماعة تسالطانت 
مراكش . - 42222 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2((792

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   (8
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 S.A.R SERVICE ET NEGOCE

. SARL AU
بيع   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

ادوات و لوازم املكات8 .
- بيع ادوات وا هزة املعلوميات .

للسيارات  الغيار  قطاع  بيع   -
والوزن التقيل 

- بيع مواد البناء واالشغال العامة 
..

رقم   : اال تماعي  املقر  عنوان 
تسالطانت  الهناء  ماعة  دوار   228

مراكش . - 42222 مراكش املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 2.222  : سناء  السيدة  وطي 
حصة بقيمة 222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  سناء  السيدة  وطي 
حي البهجة رقم 92 مراكش . 42222 

مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  سناء  السيدة  وطي 
حي البهجة رقم 92 مراكش . 42222 

مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   25 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

))2) تحت رقم 924)23.
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ADVISORIS

فينونس برو
إعالن متعدد القرارات

ADVISORIS
 Quartier des hôpitaux,

 N°5 avenue des pléiades
 résidence IMRANE RDC APPT

 B1, Casablanca ، 20100،
CASABLANCA MAROC

فينونس برو »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة«

وعنوان مقرها اال تماعي: 46 شارع 
العقبة رقم ) - أكدال ، - - الرباط 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.245252

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
2)2)تم اتخاذ  أكتوبر   27 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
للمساهمين  العام  قررالجمع  مايلي: 
مائتان  التالية:  بنقل األسهم  وصرح 
مملوكة   ،  

ً
سهما  ((52) وخمسون 

شركة  في   ، بنعا�سي  وفاء  للسيدة 
 SOCIETE FINANCE PRO«
لصالح   »IMMOBILIERE SARL
من  سماللي  يوسف  محمد  السيد 
الجنسية املغربية ، واملقيم في 6 شارع 

رقم  وصاح8  الجديدة   ، املوحدين 
CIN Z(473. صادق اال تماع العام 
سماللي  يوسف  محمد  السيد  على 

كشريك  ديد.
قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 
وفاء  السيدة  تثبيت  الشركاء  قرر 
ملدة  الوحيد  املدير  بصفتها  بنعا�سي 
ستلتزم الشركة بالتوقيع  سنوات.   3

الوحيد للسيدة وفاء بنعا�سي. 
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
النظام  اعتماد  العام  قررالجمع 

األسا�سي املحدث.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
اإلحاطة  بعد   ، العام  قررالجمع 
الشركة  تحويل   ، السابق  بالقرار 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  إلى 

.(SARL(
على  ينص  الذي   :( رقم  بند 
 ، السابقة  القرارات  في ضوء  مايلي: 
من   (7)  ،  (6)  ،  (2) تم تعديل املواد 
 :2 املادة  التالي:  النحو  على  الالئحة 
الشكل يتم تشكيل بين املوقعين أدناه 
إنشاؤها  تم  التي  األسهم  وأصحاب 
أدناه وتلك التي يمكن إنشاؤها الحًقا 
، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة 
تخضع للقوانين واألنظمة السارية وال 
الصادر   2-97-49 سيما الظهير رقم 
فبراير   23(  2427  ،  5 شوال  عن 
 5-96 رقم  القانون  بإصدار   (2997
 (2-25 املعدل واملتمم بالقانون رقم 
رقم  الرسمية  الجريدة  في  املنشور 
23-2(-( 24(7  ، 2 5422 من صفر 
226)) ، وكذلك فقط من خالل هذه 
املساهمات يقوم   :6 املادة  القوانين. 
املساهمون التالية أسماؤهم بتقديم 
 وهي:  السيدة وفاء 

ً
املساهمات نقدا

السيد محمد     75222.22 بنعا�سي 
---------  (5222.22 يوسف سماللي 
وهذا في املجموع:   --------------------
مائة ألف درهم 100،000.00 درهم 
تم دفع األموال املقابلة للمساهمات 
النقدية املشار إليها أعاله بالكامل من 
رأ2 املال   :7 املادة  قيمتها االسمية. 
يبلغ رأ2 مال الشركة 100،000.00 

 2222 إلى  مقسمة  وهي  درهم. 
 ، للسهم  درهم   222 بقيمة  سهم 
بالكامل  مدفوعة   ، بالكامل  مكتتبة 
بما يتناس8 مع  ومخصصة للشركاء 
/وفاء  السيدة  وهي:   ، مساهماتهم 
سبعمائة  نقدا  مساهم  بنعا�سي: 
(752) سهم السيد محمد  وخمسين 
النقد  في  مساهم  سماللي:  يوسف 
سهم وهذا   ((52) مائتان وخمسون 

في املجموع: ألف (1،000) سهم.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   26 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

))2) تحت رقم 54)))2.

897I

CONSEIL ALJABAL

 STE GOMAL TRAVAUX
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CONSEIL ALJABAL
 AV HASSAN II AZILAL AZILAL،

22000، AZILAL MAROC
 STE GOMAL TRAVAUX SARL
AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي دوار ايت 

علي او يوسف تبروشت ازيالل 
222)) ازيالل املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
4967

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   (6
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. GOMAL TRAVAUX SARL AU
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أعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مختلفة.

مزود,إمدادات...

األسواق  في  البيع  في  الحق 

والصفقات أو إيصاالت عامة أخرى..

دوار   : اال تماعي  املقر  عنوان 

ايت علي او يوسف تبروشت ازيالل 

222)) ازيالل املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 522.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

5.222 حصة   : السيد مليان علي 

بقيمة 222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

دوار  السيد مليان علي عنوانه(ا) 

ايت علي او يوسف تبروشت )42)) 

واويزغت-ازيالل املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

دوار  السيد مليان علي عنوانه(ا) 

ايت علي او يوسف تبروشت )42)) 

واويزغت-ازيالل املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   28 بتاريخ  بازيالل  االبتدائية 

))2) تحت رقم 94.

898I

IL CONSIGLIO SARLAU

MARBOROCK SARL
إعالن متعدد القرارات

IL CONSIGLIO SARLAU

 Massira 2 N° 601 1ER ETAGE

 plateau N°6 MARRAKECH ،

42222، مراكش املغرب

MARBOROCK SARL »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها اال تماعي: طريق 

تاركة إقامة خالد رقم 22شارع 4 

د م م مراكش 42222 - مراكش 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.227732

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
))2)تم اتخاذ  فبراير   24 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
 ((2 تفويت السيد محمد النجراوي 
حصة لفائدة   322 حصة من أصل 

سمير كدار
قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 
82 حصة  تفويت السيد طارق كدار 
لفائدة سمير  حصة   422 من أصل 

كدار
على  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 
غير  العام  الجمع  وافق  مايلي: 
السيد  املسير  استقالة  العادي 
محمد النجراوي ، وتقرر اإلبقاء على 
السيدين طارق كدار ونبيل املجناوي 
لفترة  للشركة  قانونيين  كمسيرين 
غير محدودة. ستكون الشركة ملزمة 
قانوًنا بجميع األعمال املتعلقة بها مع 
اإلدارية  واألعمال  املالية  املؤسسات 
املنفصل  التوقيع  األخرى من خالل 

للمسيرين .
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
على  ينص  الذي   :6 رقم  بند 
 222222 الشركة  رأسمال  مايلي: 
طارق  السيد  كالتالي  مقسم  درهم 
نبيل  السيد  درهم   3(222 كدار 
املجناوي 2222) درهم السيد محمد 
8222 درهم السيدة سناء  النجراوي 
درهم السيد سمير   22222 التو�سي 

كدار 32222 درهم
7: الذي ينص على  بند رقم البند 
حدد رأسمال الشركة املكون  مايلي: 
من اإلسهامات املطلوبة في مبلغ مائة 
درهم)،   222.222.22) درهم  ألف 
في   (2222) ألف حصة  إلى  ومقسم 
الشركة من فئة مائة 100،00 درهم 
للواحدة، خصصت حصص الشركة 
االسهامات  مكافأة  لقانون  طبقا 
الشركاء  بين  وزعت  نقدا،  املطلوبة 
فيما  كل  حقوقهم  حصص  وفق 
يخصه، وتم سدادها كاملة، على نحو 
ما صرح به الشركاء، وذلك كما يلي: 

السيد طارق كدار 2)3 حصة السيد 
السيد  حصة   (22 املجناوي  نبيل 
حصة السيدة   82 النجراوي  محمد 
السيد  حصة   222 التو�سي  سناء 

سمير كدار 322 حصة
على  ينص  الذي   :2( رقم  بند 
على  اإلبقاء  العام  قررالجمع  مايلي: 
السيدين طارق كدار ونبيل املجناوي 
لفترة  للشركة  قانونيين  كمسيرين 
غير محدودة. ستكون الشركة ملزمة 
قانوًنا بجميع األعمال املتعلقة بها مع 
اإلدارية  واألعمال  املالية  املؤسسات 
املنفصل  التوقيع  األخرى من خالل 

للمسيرين .
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   26 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

))2) تحت رقم 954)23.

899I

CABINET RSF SARL

CAFE PLACE DE FLORE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET RSF SARL
 RESIDENCE EL YOSR, AV DES
 FAR, N° 8, BUREAU N°6 –FES ،

30000، FES MAROC
CAFE PLACE DE FLORE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي متجر رقم 
3 الطابق السفلي زنقة هنري دينانت 

الرباط - 22222 الرباط املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

257879
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   23
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 CAFE  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

. PLACE DE FLORE

مقهى   : بإيجاز  الشركة  غرض 
مطعم حلويات ممون الحفالت .

عنوان املقر اال تماعي : متجر رقم 
3 الطابق السفلي زنقة هنري دينانت 

الرباط - 22222 الرباط املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسمال الشركة: 2.222.222 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد محمد عبو : 5.222 حصة 

بقيمة 222 درهم للحصة .
السيد هشام عبو : 222.) حصة 

بقيمة 222 درهم للحصة .
 (.222  : عبو  كميليا  السيدة 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
 2.222  : السيدة امينة الجديدي 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 ( عنوانه(ا)  عبو  محمد  السيد 
زنقة عنتر ابن شداد السوي�سي الرباط 

22272 الرباط املغرب.
 ( عنوانه(ا)  عبو  هشام  السيد 
زنقة عنتر ابن شداد السوي�سي الرباط 

22272 الرباط املغرب.
عنوانه(ا)  عبو  كميليا  السيدة 
السوي�سي  شداد  ابن  عنتر  زنقة   (

الرباط 22272 الرباط املغرب.
السيدة امينة الجديدي عنوانه(ا) 
السوي�سي  شداد  ابن  عنتر  زنقة   (

الرباط 22272 الرباط املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
 ( عنوانه(ا)  عبو  محمد  السيد 
زنقة عنتر ابن شداد السوي�سي الرباط 

22272 الرباط املغرب
 ( عنوانه(ا)  عبو  هشام  السيد 
زنقة عنتر ابن شداد السوي�سي الرباط 

22272 الرباط املغرب
عنوانه(ا)  عبو  كميليا  السيدة 
السوي�سي  شداد  ابن  عنتر  زنقة   (

الرباط 22272 الرباط املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   25 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

))2) تحت رقم 255))2.
922I
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derkaoui ahmed

 PROTECTE FADILI
INCENDIE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

derkaoui ahmed
 hay essalam bloc G khenifra
 N 249 hay essalam bloc G
 khenifra، 54000، khenifra

Maroc
 PROTECTE FADILI INCENDIE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي زنقة 
 Khénifra 252 رقم 8 حي الكور

Khénifra 54000 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
4269

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   24
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. PROTECTE FADILI INCENDIE
مفاوضة   : غرض الشركة بإيجاز 

اشغال مختلفة).
 52 زنقة   : عنوان املقر اال تماعي 
 Khénifra 54000 2رقم 8 حي الكور

Khénifra املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  فضيلي  السيد  مال 
زنقة 34 رقم 72 حي الكور2 54222 

Khénifra املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  فضيلي  السيد  مال 
زنقة 34 رقم 72 حي الكور2 54222 

Khénifra املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   (4 بتاريخ  بخنيفرة  االبتدائية 

))2) تحت رقم 52.

922I

LIVE CONSULTING SARL

AFRA-EX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

LIVE CONSULTING SARL

 SIDI MAAROUF 4 RUE 50

 NUMERO 24 CASABLANCA

 ELFIDA ، 20520، CASABLANCA

MAROC

AFRA-EX شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 82 شارع 

الحزام الكبير قيسارية الخير رقم )6 

- 2572) الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.326267

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   (2(2 ماي   22 في  املؤرخ 

املصادقة على :

 Noah شركة  (ة)  السيد  تفويت 

حصة   Wellington SA 350

حصة   722 أصل  من  ا تماعية 

بنكشوظ  حسن  (ة)  السيد  لفائدة 

بتاريخ 22 ماي 2)2).

 Noah شركة  (ة)  السيد  تفويت 

حصة   Wellington SA 350

حصة   722 أصل  من  ا تماعية 
لفائدة السيد (ة) رشيد عريف بتاريخ 

22 ماي 2)2).

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 (5 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

ماي 2)2) تحت رقم 779639.

92(I

CCA CONSULTING

JOERM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر اال تماعي للشركة

CCA CONSULTING
 353,9eme ETG ESPACE IDRISS

 ANGLE BD MOHAMED
 V ET BD LA RESISTANCE
 CASABLANCA، 20300،
CASABLANCA MAROC

JOERM شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 22 زنقة 
الحرية الطابق 3 رقم 5 الدار 

2)22) الدار البيضاء  البيضاء -  
املغرب.

تحويل املقر اال تماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.447935
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تحويل   (2(2 نونبر   25 املؤرخ في 
من  للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 
 5 رقم   3 الطابق  الحرية  زنقة   22«
الدار   (22(2 الدار البيضاء -  
 F البيضاء املغرب« إلى »االزهر عمارة 
حي الحسني   23 الطابق الثالث رقم 
الدار   (2(32 الدار البيضاء -  

البيضاء املغرب«
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم 34)823.
923I

 BEPOLYCO مكت8 الدراسات املتعدد االستشارات

ش م م

 STE TISSIR CLEAN SARL AU
شركة تنضيف التيسير ش.م.م 

.ش.و
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكت8 الدراسات املتعدد 
االستشارات BEPOLYCO ش م م

رقم 222 حي الحسني شارع موالي 
رشيد ورزازات ، 45222، ورزازات 

املغرب

 STE TISSIR CLEAN SARL AU

شركة تنضيف التيسير ش.م.م .ش.و 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 

3)2 حي القد2 ورزازات - 45222 

ورزازات املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

22867

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   (2

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

شركة   TISSIR CLEAN SARL AU

تنضيف التيسير ش.م.م .ش.و.

غسل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتنضيف السيارات .
رقم   : اال تماعي  املقر  عنوان 

 45222  - حي القد2 ورزازات   2(3

ورزازات املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 2.222  : سعادة  مريم  السيدة 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  سعادة  مريم  السيدة 

حي املسيرة رقم 9)6 ورزازات 45222 

ورزازات املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  سعادة  مريم  السيدة 

حي املسيرة رقم 9)6 ورزازات 45222 

ورزازات املغرب
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
25 فبراير  االبتدائية بورزازات بتاريخ 

))2) تحت رقم 266.
924I

 AUDIT CONSEIL ET GESTION DES

ENTREPRISE

RAMBA AGRI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 AUDIT CONSEIL ET GESTION
DES ENTREPRISE

 RUE MANSOUR EL ABIDI 25
 1er étage MAARIF ، 20330،

CASABLANCA MAROC
RAMBA AGRI شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 

املسيرة زنقة 6 أكتوبر رقم 6 الطابق 
3 الشقة 3 - 2222) الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

53(723
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(( فبراير   28
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.RAMBA AGRI
غرض الشركة بإيجاز : االستغالل 

الزراعي.
شارع   : اال تماعي  املقر  عنوان 
الطابق   6 6 أكتوبر رقم  املسيرة زنقة 
الدار البيضاء   (2222  -  3 الشقة   3

املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

اندل�سي  ربيع  مصطفى  السيد 
عنوانه(ا) 29 زنقة ابو عبد هللا بلحاج 

أنفا 2222) الدار البيضاء املغرب.
 99 عنوانه(ا)  أمان  بدر  السيد 
 (2222 املعاريف  ما ة  ابن  زنقة 

الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
اندل�سي  ربيع  مصطفى  السيد 
عنوانه(ا) 29 زنقة ابو عبد هللا بلحاج 

أنفا 2222) الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم -.
925I

ائتمانية الراحة

سيدستيت
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية الراحة
48 شارع محمد الخامس تجزئة 
الصافي برشيد برشيد، 6222)، 

MAROC برشيد
سيدستيت شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 23 شارع 

محمد الحامس الطابق الثالت 
تجزئة اليسر برشيد 6222) برشيد 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
26(59

 26 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( فبراير 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

سيدستيت.

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 
عقاري - بيع وشراء االرا�سي - مقاولة 

اشغال مختلفة - التجارة.
23 شارع  عنوان املقر اال تماعي : 
محمد الحامس الطابق الثالت تجزئة 
اليسر برشيد 6222) برشيد املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 
درهم، مقسم كالتالي:

 2.222  : الزيتي  الصديق  السيد 
حصة بقيمة 222 درهم للحصة .

 2222  : الزيتي  الصديق  السيد 
بقيمة 222 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الصديق الزيتي عنوانه(ا) 
87 تجزئة الوفاء حي الرياض برشيد 

6222) برشيد املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الصديق الزيتي عنوانه(ا) 
87 تجزئة الوفاء حي الرياض برشيد 

6222) برشيد املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   26 بتاريخ  ببرشيد  االبتدائية 

))2) تحت رقم )26.

926I

ائتمانية الهواري ش د م م دات الشريك الوحيد

ابتك مروك
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

ائتمانية الهواري ش د م م دات 
الشريك الوحيد

283 شارع والي العهد مركز انريا 
مكت8 رقم 6) طنجة طنجة، 

92222، طنجة املغرب
ابتك مروك شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 64 شارع 

فا2 متجر رقم 4 طنجة طنجة 
92222 طنجة املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.75732

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم   (2(( فبراير   29 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
»22.222) درهم« أي من »222.222 
عن  درهم«   322.222« إلى  درهم« 
أو  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

عينية
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   26 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

))2) تحت رقم 52233).
927I

B.EVENT-MEDIA-COMMUNICATION

OTO NOW
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

B.EVENT-MEDIA-
COMMUNICATION

 RUE CHRARDA RDC DERB 22
 LOUBILA BOURGOGNE، 0،

CASABLNCA MAROC
OTO NOW شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي منزل دروة 

) شطر 3 تجزئة 364 - - برشيد 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
26(57

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   (7
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 OTO  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.NOW
كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات.
منزل   : اال تماعي  املقر  عنوان 
دروة ) شطر 3 تجزئة 364 - - برشيد 

املغرب.
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أ لها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 
درهم، مقسم كالتالي:

522 حصة   : السيد عمر امجكال 
بقيمة 222 درهم للحصة .

522 حصة   : السيد فؤاد امكسو 
بقيمة 222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عمر امجكال عنوانه(ا) حي 
 49 رقم   287 زنقة  عبد هللا  موالي 

عين الشق - الدار البييضاء املغرب.
عنوانه(ا)  امكسو  فؤاد  السيد 
 -  22 حي سيدي احساين بناصر رقم 

ورزازات املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عمر امجكال عنوانه(ا) حي 
 49 رقم   287 زنقة  عبد هللا  موالي 

عين الشق - الدار البييضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم 262.
928I

موروكو كومبتونس اكاونت

 YOUREALTY REAL ESTATE
AGENCY SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

رفع رأسمال الشركة

موروكو كومبتونس اكاونت
شقة 27 الطابق 4 برج منارة ) 

مدخل ا شارع عبد الكريم الخطابي 
، 42222، مراكش املغرب

 YOUREALTY REAL ESTATE
AGENCY SARL AU شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 46 شارع 
العقبة الشقة ) أكدال - 22222 

الرباط اململكة املغربية.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.238(73

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   (2(2 د نبر   25 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
 22.222« أي من  درهم«   322.222«
عن  درهم«   322.222« إلى  درهم« 
أو  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

عينية
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   26 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

))2) تحت رقم 22225.

929I

STE A M I LAIT SARL

STE A.M.I.LAIT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE A M I LAIT SARL
رقم 2 عين مديونة )5)34  ماعة 

القروية عين عائشة تاونات ، 
5)345، تيسة املغرب

STE A.M.I.LAIT شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 2 
طريق عين مديونة )5)34 الجماعة 

القروية عين عائشة تاونات - 
)5)34 تيسة ناونات املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(243

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   (6
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. A.M.I.LAIT
بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الحلي8 الزبدة و ميع مشتقاته .
 2 رقم   : اال تماعي  املقر  عنوان 
الجماعة   34(5( طريق عين مديونة 
القروية عين عائشة تاونات - )5)34 

تيسة ناونات املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 
درهم، مقسم كالتالي:

السيد عبد الطيف امللهوف : 522 
حصة بقيمة 222 درهم للحصة .

السيد حكيم عباش : 522 حصة 
بقيمة 222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

امللهوف  الطيف  عبد  السيد 
عنوانه(ا) دوار املسدورة عين عائشة 
تيسة تاونات 34222 تاونات املغرب .
عنوانه(ا)  عباش  حكيم  السيد 
تاونات  عائشة  عين  عمر  اوالد  دوار 

34222 تاونات املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  عباش  حكيم  السيد 
تاونات  عائشة  عين  عمر  اوالد  دوار 

34222 تاونات املغرب 
امللهوف  الطيف  عبد  السيد 
عنوانه(ا) دوار املسدورة عين عائشة 
تيسة تاونات 34222 تاونات تامغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   25 االبتدائية بتاونات بتاريخ 

))2) تحت رقم 72.
922I

ficogedek sarl au

PRIMARY SCHOOL PRIVEE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

ficogedek sarl au
 N° 30 Bis, Rue 8, Hay EL Amane,

 MEKNES. ، 50050، meknes
maroc

 PRIMARY SCHOOL PRIVEE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي رياض 
توالل 2 تجزئة 2)3 مكنا2 - 

52252 مكنا2 املغرب.
وفاة شريك

رقم التقييد في السجل التجاري 
.33622

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
))2) تم اإلعالم  يناير   (6 املؤرخ في 

بونجرى  عبدالرحيم  الشريك  بوفاة 
 
ً
تبعا الورثة  على  حصصه  توزيع  و 
نونبر   (3 في  املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

2)2) بالشكل األتي :
 ، الكاشفي  بوشرى  السيد(ة) 

37.522 حصة .
 ، بونجرى  سكينة  السيد(ة) 

522.)4 حصة .
 ، بونجرى  عفاف  السيد(ة) 

522.)4 حصة .
السيد(ة) معاد بونجرى ، 85.222 

حصة .
 ، بونجرى  مالك  السيد(ة) 

522.)4 حصة .
 ، بونجرى  عبدالكبير  السيد(ة) 

52.222 حصة .
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   26 بتاريخ  بمكنا2  التجارية 

))2) تحت رقم 624.

922I

فدمك

FIDAMEC فدمك
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر اال تماعي للشركة

فدمك
فدمك زنقة و دة تجزئة الفايز 

حي انبعات ممر 26) ( فوق مكات8 
سبريس ) ، 82222، أكادير املغرب
فدمك FIDAMEC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي عمارة 
الديهــي رقم 83) شارع الحسن 
الثاني - 82222 أكادير املغرب.
تحويل املقر اال تماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.3275

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم تحويل   (2(( يناير   23 املؤرخ في 
للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 
شارع   (83 رقم  الديهــي  »عمارة  من 
أكادير   82222  - الثاني  الحسن 
املغرب« إلى »زنقة و دة تجزئة الفايز 
حي انبعات ممر 26) - 82222 أكادير 

املغرب«
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   26 بتاريخ  باكادير  التجارية 

))2) تحت رقم 228622.
92(I

»BENKADDOUSS TRAVAUX PUBLICS »BKTP

 BENKADDOUSS TRAVAUX«
PUBLICS »BKTP

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر اال تماعي للشركة

 BENKADDOUSS TRAVAUX
»PUBLICS »BKTP

 N20 IMM B ETAGE 3
 RESIDENCE GREEN WORKS

 SIDI MAAROUF، 20280،
CASABLANCA MAROC

 BENKADDOUSS TRAVAUX«
PUBLICS »BKTP شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 97 
زنقة 65 بين ملدن - 2472) الدار 

البيضاء املغرب.
تحويل املقر اال تماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.((2323

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تحويل   (2(( يناير   23 املؤرخ في 
من  للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 
»رقم 97 زنقة 65 بين ملدن - 2472) 
 (2 »رقم  إلى  املغرب«  الدار البيضاء 
 GREEN إقامة   3 B-طابق  عمارة 
 (2(82 معروف  سيدي   WORKS

الدار البيضاء املغرب«
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم 823423.
923I

fidact

STE ENNAJMI TOURS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

fidact
رقم )) بلوك E حي السالم ، 
22)24، سيدي سلمان املغرب

STE ENNAJMI TOURS شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي املحل 

التجاري رقم 23 قسارية املهدي 
زنقة 22 رقم 46 - 26222 سيدي 

قاسم املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(8722

 (3 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(2 أكتوبر 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ENNAJMI TOURS

نقل   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

املستخدمين

-النقل السياحي

- نقل البضائع لحساب الغير.

املحل   : اال تماعي  املقر  عنوان 

التجاري رقم 23 قسارية املهدي زنقة 
سيدي قاسم   26222  -  46 رقم   22

املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 522  : إبراهيم  النجمي  السيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .

السيد النجمي يونس : 522 حصة 

بقيمة 222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد النجمي إبراهيم عنوانه(ا) 

تيهلي تعاونية املسيرة املساعدة  دوار 

22)24 سيدي سليمان املغرب.

عنوانه(ا)  يونس  النجمي  السيد 

تيهلي تعاونية املسيرة املساعدة  دوار 

22)24 سيدي سليمان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  يونس  النجمي  السيد 
تيهلي تعاونية املسيرة املساعدة  دوار 

22)24 سيدي سليمان املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (7 االبتدائية بسيدي قاسم بتاريخ 

نونبر 2)2) تحت رقم 565/2020.
924I

FLASH ECONOMIE

KALAA BEL
إعالن متعدد القرارات

KALAA BEL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رأسمالها:2.222.222) درهم

مقرها اال تماعي:رقم 75) شارع 
الزرقطوني الدار البيضاء

رقم التقييد في السجل التجاري : 
322229

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
قرر   (2(2 د نبر   24 املؤرخ بتاريخ 

الشركاء ما يلي :
للشركة  اال تماعي  املقر  -تحويل 
الدار  الزرقطوني  شارع   (75 من 
 3 زنقة  الحمد  تجزئة  الى  البيضاء 
رقم 24 الطابق 3 سيدي مومن الدار 

البيضاء
من  الشركة  رأسمال  -رفع 
2.222.222) درهم إلى 4.222.222) 
درهم عن طريق زيادة القيمة االسمية 

لألسهم
تعديل الفصول 7 و 8 من النظام 
األسا�سي للشركة تم اإليداع القانوني 
البيضاء  بالدار  التجارية  باملحكمة 
رقم  تحت   (2(2 فبراير   (6 بتاريخ 

.767735
925I

FIDUCIAIRE MOHAMMEDIA

SAG
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUCIAIRE MOHAMMEDIA
 lot wafa residence el 299

 mouahidine appartement a2 ،

28820، mohammedia maroc

SAG شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد(في طور 

التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي الطابق 

االر�سي تجزئة رياض السالم الشطر 

3 رقم 79 - 2)88) املحمدية 

املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.(6377

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر حل   (2(2 يونيو   24 املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

SAG مبلغ رأسمالها  الشريك الوحيد 

مقرها  وعنوان  درهم   222.222

تجزئة  االر�سي  الطابق  اإل تماعي 

 -  79 رقم   3 الشطر  السالم  رياض 

ل  نتيجة  املغرب  املحمدية   (88(2

ازمة القطاع وازمة البداية و ازمة   :

كورونا.

و حدد مقر التصفية ب الطابق 

االر�سي تجزئة رياض السالم الشطر 

الطابق االر�سي   (88(2  -  79 رقم   3

رقم   3 تجزئة رياض السالم الشطر 

79 املغرب. 

و عين:

و  و اط  الرحيم  عبد  السيد(ة) 

 (8( رقم   8 زنقة  برادعة  عنوانه(ا) 

كمصفي  املغرب  املحمدية   (88(2

(ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة و محل تبليغ العقود و الوثائق 

الطابق االر�سي   : املتعلقة بالتصفية 

رقم   3 تجزئة رياض السالم الشطر 

القانوني  اإليداع  املحمديةتم   79

باملحكمة االبتدائية باملحمدية بتاريخ 

2) يونيو 2)2) تحت رقم 2444.

926I
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ouatik auditing

FMTEX CONFECTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

ouatik auditing
 RUE ENNAHASS 24(

 ENNAHOUI MAARIF ، 20370،
casablanca maroc

FMTEX CONFECTION شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي تجزئة 
رقم 77 أ 85 الحي الصناعي مجاط - 

52222 مكنا2 املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.4(963

 بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي
تم   (2(2 د نبر   32 في  املؤرخ 
بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
أي  درهم«   6.222.222« قدره 
إلى  درهم«   4.222.222« من 
طريق  عن  درهم«   22.222.222«
الشركة  ديون  مع  مقاصة  إ راء   :

املحددة املقدار و املستحقة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   26 بتاريخ  بمكنا2  التجارية 

))2) تحت رقم 6)6.
927I

BLUE MINT ENVIRONMENT

 BLUE MINT
ENVIRONMENT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

BLUE MINT ENVIRONMENT
)3، زنقة مدريد، 2492)، 
الدارالبيضاء ، 2492)، 

الدارالبيضاء املغرب
 BLUE MINT ENVIRONMENT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإل تماعي )3 زنقة 

مدريد - 2492) الدارالبيضاء 
املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.48(822

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر   (2(2 د نبر   (7 في  املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 
 BLUE MINT ذات الشريك الوحيد 
رأسمالها  مبلغ   ENVIRONMENT
مقرها  وعنوان  درهم   222.222
 (2492  - زنقة مدريد   3( اإل تماعي 
 : ل  نتيجة  املغرب  الدارالبيضاء 

توقف النشاط.
زنقة   3( و حدد مقر التصفية ب 
مدريد - 2492) الدارالبيضاء املغرب. 

و عين:
و  مشاط  عبداالله  السيد(ة) 
 (2492 مدريد  زنقة   3( عنوانه(ا) 
(ة)  كمصفي  املغرب  الدارالبيضاء 

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
-تم   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 
التجارية  باملحكمة  القانوني  اإليداع 
فبراير   24 بتاريخ  البيضاء  بالدار 

))2) تحت رقم )79)82.
928I

ficogedek sarl au

PRIMARY SCHOOL PRIVEE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير  ديد للشركة

ficogedek sarl au
 N° 30 Bis, Rue 8, Hay EL Amane,

 MEKNES. ، 50050، meknes
maroc

 PRIMARY SCHOOL PRIVEE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي رياض 
توالل 2 تجزئة 2)3 مكنا2 - 

52252 مكنا2 املغرب.
تعيين مسير  ديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.33622

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تعيين   (2(( يناير   (6 املؤرخ في 
السيد(ة)  للشركة  مسير  ديد 

بونجرى عفاف كمسير وحيد

تبعا لوفاة املسير

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   26 بتاريخ  بمكنا2  التجارية 

))2) تحت رقم 624.

929I

FUDICAIRE ISMAILI

STE SH.CAGIC SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI

حي التقدم بلوك ) رقم 27 السمارة 

ES-SMARA MAROC ،7(222 ،

STE SH.CAGIC SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 
موالي احفيظ رقم )5 مكرر 

السمارة - 222)7 السمارة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(6(5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(( فبراير   26

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SH.CAGIC SARL AU

االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

العامة و االشغال البناء.

شارع   : اال تماعي  املقر  عنوان 

موالي احفيظ رقم )5 مكرر السمارة 

- 222)7 السمارة املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

حيدان  أحفيظ  موالي  السيد 
درهم   222 بقيمة  حصة   2.222  :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
حيدان  أحفيظ  موالي  السيد 
شارع موالي أحفيظ رقم  عنوانه(ا) 
)5 السمارة 222)7 السمارة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
حيدان  أحفيظ  موالي  السيد 
شارع موالي أحفيظ رقم  عنوانه(ا) 
)5 السمارة 222)7 السمارة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالسمارة بتاريخ 26 فبراير 

))2) تحت رقم 45/2022.

9(2I

FIDUCIAIRE MOHAMMEDIA

RH AGRO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUCIAIRE MOHAMMEDIA
 lot wafa residence el 299

 mouahidine appartement a2 ،
28820، mohammedia maroc

RH AGRO شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد(في 

طور التصفية)
وعنوان مقرها اإل تماعي دوار بني 

مغيت بني يخلف - 8832) املحمدية 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.24547
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
2)2) تقرر حل  7) د نبر  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
مبلغ   RH AGRO الوحيد  الشريك 
وعنوان  درهم   222.222 رأسمالها 
مقرها اإل تماعي دوار بني مغيت بني 
املغرب  املحمدية   (8832  - يخلف 
ازمة كورونا و عدم و ود   : نتيجة ل 

الطل8 .
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و حدد مقر التصفية ب دوار بني 
مغيت بني يخلف - 8832) املحمدية 

املغرب. 
و عين:

السيد(ة) رشيد غرابي و عنوانه(ا) 
 (8825 يخلف  بني  مغيت  بني  دوار 
(ة)  كمصفي  املغرب  املحمدية 

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
دوار   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 
املحمديةتم  يخلف  بني  مغيت  بني 
اإليداع القانوني باملحكمة االبتدائية 
 (2(( يناير   24 بتاريخ  باملحمدية 

تحت رقم 5).

9(2I

ETUDE DE NOTARIAT

 Conseil international «
» d’entreprise francophone

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسير  ديد للشركة

ETUDE DE NOTARIAT
 angle bd zerktouni et bd la
 cotniche résidence marina
 center 6ème étage N° 38 ،
20000، Casablanca Maroc
 Conseil international «

 » d’entreprise francophone
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 22 زنقة 
 CASABLANCA (2((2 - امستردام

.MAROC
تعيين مسير  ديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تعيين   (2(( يناير   (4 املؤرخ في 
مسير  ديد للشركة السيد(ة) نقطة 

ادريس كمسير وحيد
تبعا إلقالة مسير

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم 987)82.

9((I

Ste,Fiduciaire Elyaakoubi Sral Au

kored car sarl
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 Ste,Fiduciaire Elyaakoubi Sral
Au

 165av Tanger 1er etage apt 3
nador، 62000، Nador maroc

kored car sarl شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 
محمد عبدو رقم 4 - 222)6 

الناضور املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(((87

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   (2(( يناير   22 في  املؤرخ 

املصادقة على :
الكريم  عبد  (ة)  السيد  تفويت 
حصة ا تماعية من   272 اليوسفي 
(ة)  حصة لفائدة السيد   522 أصل 
نعيمة بلقاسم بتاريخ 22 يناير ))2).
مصطفى  (ة)  السيد  تفويت 
من  ا تماعية  حصة   272 محروق 
(ة)  حصة لفائدة السيد   522 أصل 
نعيمة بلقاسم بتاريخ 22 يناير ))2).
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
االبتدائية بالناضور بتاريخ 28 فبراير 

))2) تحت رقم 6)).
9(3I

MOROCCO LEADER

FENIX LUXURY HOUSE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MOROCCO LEADER
 BD LALLA YAKOUT RUE EL
 ARAAR IMM9 RESIDENCE

 GALIS 4EME ETAGE APPART 17
، 20006، casablanca maroc

FENIX LUXURY HOUSE شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي زنقة 
العرعار االقامة  اليز رقم 9 بالطابق 

الرابع - 2226) الدار البيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
532255

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   29
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 FENIX : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.LUXURY HOUSE
االنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري.
زنقة   : اال تماعي  املقر  عنوان 
العرعار االقامة  اليز رقم 9 بالطابق 
الرابع - 2226) الدار البيضاء املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 22.222  : حداد  خالد  السيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
 FENIXHOLDING : الشركة 
درهم   222 بقيمة  حصة   22.222

للحصة .
 (2.222  : حداد  ليليا  السيدة 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
 (2.222  : حداد  إينا2  السيدة 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
 (2.222  : حداد  إليا2  السيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
 (2.222  : حداد  مهدي  السيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 (2 السيد خالد حداد عنوانه(ا) 
زنقة موزولي إقامة روزا ط 2 ش 5 حي 
البيضاء  الدار   (2523 املستشفيات 

املغرب.
 FENIXHOLDING الشركة 
عنوانه(ا) زنقة العرعار االقامة  اليز 
بالطابق الرابع الدار البيضاء   9 رقم 

2226) الدار البيضاء املغرب.

 (2 السيدة ليليا حداد عنوانه(ا) 
زنقة موزولي إقامة روزا ط 2 ش 5 حي 
البيضاء  الدار   (2523 املستشفيات 

املغرب.
عنوانه(ا)  حداد  إينا2  السيدة 
2 ش  2) زنقة موزولي إقامة روزا ط 
الدار   (2523 املستشفيات  حي   5

البيضاء املغرب.
السيد إليا2 حداد عنوانه(ا) 2) 
زنقة موزولي إقامة روزا ط 2 ش 5 حي 
البيضاء  الدار   (2523 املستشفيات 

املغرب.
السيد مهدي حداد عنوانه(ا) 2) 
زنقة موزولي إقامة روزا ط 2 ش 5 حي 
البيضاء  الدار   (2523 املستشفيات 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
 (2 السيد خالد حداد عنوانه(ا) 
زنقة موزولي إقامة روزا ط 2 ش 5 حي 
البيضاء  الدار   (2523 املستشفيات 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم 4624.
9(4I

CABINET COMTABLE SAKKAKI SARL

TORNIOU ACCESSOIRE 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

 CABINET COMTABLE SAKKAKI
SARL

 TANGER ، 90000، TANGER
MAROC

 TORNIOU ACCESSOIRE شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي طريق 

الركايع العوامة ) زنقة 84 رقم 2 - 
92222 طنجة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.953(9
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت   (2(( فبراير   24 في  املؤرخ 

املصادقة على :
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تفويت السيد (ة) مراد عزيز زامبو 
أصل  من  ا تماعية  حصة   222
عادل  (ة)  222 حصة لفائدة السيد 

الشلخة بتاريخ 24 فبراير ))2).
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
فبراير   26 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2)2) تحت رقم 2525.

9(5I

LIVE CONSULTING SARL

AFRA EX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير  ديد للشركة

LIVE CONSULTING SARL
 SIDI MAAROUF 4 RUE 50

 NUMERO 24 CASABLANCA
 ELFIDA ، 20520، CASABLANCA

MAROC
AFRA EX شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 82 شارع 
الحزام الكبير قيسارية الخير رقم 
)6 الحي املحمدي - 2572) الدار 

البيضاء املغرب.
تعيين مسير  ديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.326267

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تعيين  تم   (2(2 ماي   22 في  املؤرخ 
السيد(ة)  للشركة  مسير  ديد 

بنكشوظ حسن كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (5 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

ماي 2)2) تحت رقم 779639.

9(6I

SOFIDACE

OUBRAKOU SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SOFIDACE
 SCTEUR 9 IMM. 16 RESIDENCE

 AMAL HAY RIAD ، 10100،
RABAT MAROC

OUBRAKOU SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 4 , زنقة 
واد زيز , الطابق تاثالث , شقة رقم 7 

. اكدال - 22292 الرباط املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

257997
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   (5
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.OUBRAKOU SARL
غرض الشركة بإيجاز : - االنعاش 
العقاري والقيام باي عملية التجزئة 

او التهيئة 
املعدة  املباني  تشييد  ميع   -

لجميع االستخدامات 
بيع االرا�سي او  ميع املمتلكات   -

غير املنقولة 
- االشغال املختلفة 

زنقة   ,  4  : عنوان املقر اال تماعي 
واد زيز , الطابق تاثالث , شقة رقم 7 . 

اكدال - 22292 الرباط املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:  رأسمال  مبلغ 
1.980.000,00 درهم، مقسم كالتالي:
 %  52  : ابراهيم  حافيظ  السيد 
من قيمة أرض بمدينة تمارة بقيمة 

990.000,00 درهم.
 %  52  : الكوش  رشيد  السيد 
من قيمة أرض بمدينة تمارة بقيمة 

990.000,00 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد حافيظ ابراهيم عنوانه(ا) 

فرنسا 22222 مو فرنسا.
عنوانه(ا)  الكوش  رشيد  السيد 
عمارة 38 شقة 5 زنقة ضاية الرومي 

اكدال 22292 الرباط املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  الكوش  رشيد  السيد 
عمارة 38 شقة 5 زنقة ضاية الرومي 
اكدال الرباط 22292 الرباط املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   26 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

))2) تحت رقم 65)))2.
9(7I

 مكت8 الحساب الحر

 EXCELLENT ONE SERVICES
اكسيلو وان سيرفيس

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

مكت8 الحساب الحر
رقم 7 قيسارية املرني�سي رقم 4 شارع 

آللة مريم فا2، 32222، فا2 
املغرب

 EXCELLENT ONE SERVICES
اكسيلو وان سيرفيس شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 4 
تجزئة امل طريق صفرو فا2 - 

32272 فا2 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
72365

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(( فبراير   2(
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 EXCELLENT ONE SERVICES

اكسيلو وان سيرفيس.
غرض الشركة بإيجاز : السلف أو 
القروض أو املقبوضات أو املدفوعات 
أو  الضمان)  (صندوق  الضمان  أو 

اإليداع (نافذ املفعول

العمليات د)..
رقم   : اال تماعي  املقر  عنوان 
 - فا2  طريق صفرو  امل  تجزئة   4

32272 فا2 املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 2.222  : ادريس  حمدون  السيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد حمدون ادريس عنوانه(ا) 
املوطفين  حي   54 رقم  الفراء  زنقة 

الدكارات 32222 فا2 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد حمدون ادريس عنوانه(ا) 
املوطفين  حي   54 رقم  الفراء  زنقة 

الدكارات 32222 فا2 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   26 بتاريخ  بفا2  التجارية 

))2) تحت رقم 828.
9(8I

RIAD CONSULTANT

SOLVELEC SARL شركة
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

RIAD CONSULTANT
 IMM 59 APPT 01 RUE

 TAMESNA WIFAQ - ، 25000،
KHOURIBGA MAROC

شركة SOLVELEC SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي : رقم 24 
بلوك C الطابق السفلي حي النهضة 
خريبكة - 5222) خريبكة املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.4427
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   (2(( يناير   (4 املؤرخ في 
شركة SOLVELEC SARL شركة ذات 
رأسمالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها  وعنوان  درهم   22.222
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الطابق   C بلوك   24 رقم  اإل تماعي 
السفلي حي النهضة خريبكة - 5222) 
خريبكة املغرب نتيجة لنتيجة لتوقف 

نهائي لنشاط الشركة.
و عين:

و  عكروط  مروان  السيد(ة) 
اقامة نجمة سيدي مومن  عنوانه(ا) 
م 2 2 مكرر عمارة ا شقة 25 سيدي 
خريبكة   (2222 البيضاء  مومن 

املغرب كمصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
 24 وفي رقم   (2(( يناير   (4 بتاريخ 
الطابق السفلي حي النهضة   C بلوك 

خريبكة - 5222) خريبكة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
25 فبراير  االبتدائية بخريبكة بتاريخ 

))2) تحت رقم 72.

9(9I

GAMZSTATION

GAMZSTATION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

GAMZSTATION
5) قيسارية احمد كريم زنقة عمر 
السالوي ، 2252)، الرباط الرباط
GAMZSTATION شركة ذات 
املسؤولية املحدودة(في طور 

التصفية)
وعنوان مقرها اإل تماعي 5) 

قيسارية احمد كريم زاوية زنقة عمر 
السالوي و عبد الرحمن الشنقيطي - 

222)2 الرباط املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.236733

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
2)2) تقرر حل  29 د نبر  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
رأسمالها  مبلغ   GAMZSTATION
مقرها  وعنوان  درهم   52.222
احمد كريم  قيسارية   (5 اإل تماعي 
عبد  و  السالوي  عمر  زنقة  زاوية 
الرحمن الشنقيطي - 222)2 الرباط 

املغرب نتيجة ل : افال2 الشركة.

 (5 ب  التصفية  مقر  حدد  و 
قيسارية احمد كريم زاوية زنقة عمر 
السالوي و عبد الرحمن الشنقيطي - 

222)2 الرباط املغرب. 
و عين:

و  هجوج  احمد  السيد(ة) 
 476 رقم  ب   ( املسيرة  عنوانه(ا) 
(ة)  42222 مراكش املغرب كمصفي 

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
-تم   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 
التجارية  باملحكمة  القانوني  اإليداع 
بالرباط بتاريخ 7) د نبر 2)2) تحت 

رقم 5)28)2.

932I

FOUZMEDIA

BROTHERS BRICK
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
BROTHERS BRICK شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 59 شارع 

موالي عبدالعزيز إقامة موالي 
عبدالعزيز الرقم 4 - 24222 

القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
63765

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   25
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BROTHERS BRICK
اإلنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري
املختلفة  األشغال  في  مقاول 

وأشغال البناء.
 59  : اال تماعي  املقر  عنوان 
إقامة  عبدالعزيز  موالي  شارع 
 24222  -  4 موالي عبدالعزيز الرقم 

القنيطرة املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة حنان الجر�سي عنوانه(ا) 
 4 شقة  املخازن  وادي  زنقة   23

24222 القنيطرة املغرب.
 42 السيد هشام فائز عنوانه(ا) 
شارع موالي عبدهللا زاوية اإلستقالل 
الشقة 35 24222 القنيطرة املغرب.

عنوانه(ا)  الجر�سي  نبيل  السيد 
الواليات   ---  --- املتحدة  الواليات 

املتحدة.
السيد يوسف الجر�سي عنوانه(ا) 
الواليات   ---  --- املتحدة  الواليات 

املتحدة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة حنان الجر�سي عنوانه(ا) 
 4 شقة  املخازن  وادي  زنقة   23

24222 القنيطرة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ )2 يناير 

))2) تحت رقم -.
932I

PERFECT ADVICE

 STE GENERAL DE
L’AFRIQUE DE L’OUEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة

PERFECT ADVICE
الدار البيضاء ، 2222)، الدار 

البيضاء املغرب

 STE GENERAL DE L’AFRIQUE
DE L’OUEST شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
و عنوان مقرها اال تماعي زنقة رقم 
52 حي خط الرملة رقم 22 - 72222 

العيون .
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(6479

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تحويل   (2(2 ماي   (2 املؤرخ في 
الشكل القانوني للشركة من »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة« إلى »شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد«
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   25 االبتدائية بالعيون بتاريخ 

))2) تحت رقم 397/2022.
93(I

CONSEILS EVERNAGE

TALBACHAT TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CONSEILS EVERNAGE
 AV ALLA EL FASSI N°17

 IMM JAWHARA ، 40000،
MARRAKECH maroc

TALBACHAT TRAVAUX شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي دوار تدارت 
أغواطيم تحناوت مراكش - 42222 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2((479
في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   23
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TALBACHAT TRAVAUX
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أعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وإصالح  وصيانة  بناء  أو  متنوعة 

املباني واالستيراد والتصدير.

دوار   : اال تماعي  املقر  عنوان 

 - مراكش  تحناوت  أغواطيم  تدارت 

42222 مراكش املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:  رأسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

 522  : الحاج  ايت  عمر  السيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .

عبيد  بن  الهادي  عبد  السيدة 

درهم   222 بقيمة  حصة   (52  :

للحصة.

املساعف  الصادق  عبد  السيد 

درهم   222 بقيمة  حصة   (52  :

للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عمر ايت الحاج عنوانه(ا) 

تحناوت  أغواطيم  رحو  أوالد  دوار 

مراكش 42222 مراكش املغرب.

عبيد  بن  الهادي  عبد  السيد 

أغواطيم  تدارت  دوار  عنوانه(ا) 

مراكش   42222 مراكش  تحناوت 

املغرب.

املساعف  الصادق  عبد  السيد 

أغواطيم  تدارت  دوار  عنوانه(ا) 

مراكش   42222 مراكش  تحناوت 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عمر ايت الحاج عنوانه(ا) 

تحناوت  أغواطيم  رحو  أوالد  دوار 

مراكش 42222 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   24 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

))2) تحت رقم 567)23.

933I

Trefle Conseil

BOUZ INVEST
إعالن متعدد القرارات

Trefle Conseil
 Bureau N°14, 3ème étage,

 immeuble soft city oasis, 2 et
 4 rue Abou Dhabi ، 20410،

casablanca maroc
BOUZ INVEST »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها اال تماعي: 96 شارع 
أنفا الطابق 9 املكت8 رقم 92 إقامة 
PRINTEMPS D›ANFA - - الدار 

البيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.5299(2

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
2)2)تم اتخاذ  د نبر   27 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
 
ً
5)4 سهما املصادقة على بيع  مايلي: 

 MARJAL SEA SARL مملوكة لشركة
 BOUZ INVEST في رأ2 مال شركة
 IVOIRE شركة  لصالح   SARLAU

HOLDING SARL ؛
على  ينص  الذي   :( رقم  قرار 
 
ً
252 سهما املصادقة على بيع  مايلي: 

 MARJAL SEA SARL مملوكة لشركة
 BOUZ INVEST في رأ2 مال شركة
 PAR شركة  لصالح   SARLAU

INVEST SARL ؛
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 
من شركة ذات املسؤولية املحدودة 
ذات الشريك الوحيد إلى شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ؛ 
على  ينص  الذي   :4 رقم  قرار 
ابن  توفيق  السيد  استقالة  مايلي: 
رقم  الوطنية  البطاقة  حامل  سودة 
مدير شركة  من منص8   B2272(2

BOUZ INVEST؛
قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 
تعيين السيد توفيق ابن سودة حامل 
 B2272(2 رقم  الوطنية  البطاقة 
 BOUZ لشركة  شريك  كمسير 

INVEST ملدة غير محدودة؛
قرار رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

حامل  امغار،  رشيد  السيد  تعيين 
 A48(722 رقم  الوطنية  البطاقة 
 BOUZ لشركة  شريك  كمسير   ،

INVEST ملدة غير محدودة ؛
قرار رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
تعيين السيد محمد رشيد الصفريوي 
رقم  الوطنية  البطاقة  حامل   ،
لشركة  كمسيرشريك   ،  A(23647

BOUZ INVEST ملدة غير محدودة ؛
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم  ميع البنوذ: الذي ينص 
على مايلي: تعديل مقتضيات النظام 

األسا�سي للشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم )82329.

934I

FUDICAIRE ISMAILI

STE NAIZ TRAVAUX SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI
حي التقدم بلوك ) رقم 27 السمارة 

ES-SMARA MAROC ،7(222 ،
STE NAIZ TRAVAUX SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 
الحسن التاني رقم 47) الطابق 
االول رقم 24 السمارة - 222)7 

السمارة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(6(7
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(( فبراير   26
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.NAIZ TRAVAUX SARL

االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 
العامة.

شارع   : اال تماعي  املقر  عنوان 
الحسن التاني رقم 47) الطابق االول 
السمارة   7(222  - السمارة   24 رقم 

املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 2.222  : النعمة  عيلة  السيدة 
درهم   222.222 بقيمة  حصة 

للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  النعمة  عيلة  السيدة 
شارع 28 نونبر زنقة 26 رقم 65 كلميم 

82222 كلميم املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  النعمة  عيلة  السيدة 
شارع 28 نونبر زنقة 26 رقم 65 كلميم 

82222 كلميم املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالسمارة بتاريخ 27 فبراير 

))2) تحت رقم 46/2022.

935I

SAFOMAR DU NORD

HIDINAM TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

SAFOMAR DU NORD
 TANGER- BOITE POSTAL
 TANGER DRISSIA N°4529
 ، 90007، TANGER/NORD

MAROC
HIDINAM TRANS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي حي الحاج 

املختار زنقة 86 رقم ) - 92222 
طنجة املغرب .
تفويت حصص
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رقم التقييد في السجل التجاري 
.222825

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت   (2(2 نونبر   (7 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد (ة) رضوان الجباري 
أصل  من  ا تماعية  حصة   222
(ة) اسعد  222 حصة لفائدة السيد 

الجباري بتاريخ 7) نونبر 2)2).
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
د نبر   24 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2)2) تحت رقم 7392.
936I

PRIMA AQUA INVESTE ORIENTALE

 STE ABDOU 77
IRRIGATION SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 PRIMA AQUA INVESTE
ORIENTALE

 Avenue ittihad immeuble
 mahou appartement n1

 ،première étage guercif ، 35100
 رسيف املغرب

 STE ABDOU 77 IRRIGATION
SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي حي النكد 

ملك الفياللية 2)  رسيف - 
35222  رسيف املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(((7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   27
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ABDOU 77 IRRIGATION SARL
دراسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
بالتنقيط  الري  مشاريع  انجاز  و 

 - البناء  او  املختلفة  االشغال   -
التفاوض..

عنوان املقر اال تماعي : حي النكد 
ملك الفياللية 2)  رسيف - 35222 

 رسيف املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد عبد الواحد الشامي : 522 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
السيد عبد الرحيم بنعمارة : 522 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الشامي  الواحد  عبد  السيد 
النكد  حي  الفياللي  تجزئة  عنوانه(ا) 

 رسيف 35222  رسيف املغرب.
بنعمارة  الرحيم  عبد  السيد 
هوارة  كامبير  حرشة  دوار  عنوانه(ا) 

 رسيف 35222  رسيف املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الشامي  الواحد  عبد  السيد 
النكد  حي  الفياللي  تجزئة  عنوانه(ا) 

 رسيف 35222  رسيف املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بجرسيف بتاريخ 27 فبراير 

))2) تحت رقم 1251/2022.
937I

CEDECOM

H2 PRO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

CEDECOM
 CITE ASSALAM IMM 44 GH6

 APPT 2 OULFA CASABLANCA ،
20200، CASABLANCA MAROC
H2 PRO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 96 شارع 
أنفا الطابق 9 الشقة رقم 92 اقامة 
ربيع أنفا الدار البيضاء - 22)2) 

الدار البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.444(77

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   (2(2 يونيو   29 في  املؤرخ 

املصادقة على :
حنان دربا�سي  (ة)  تفويت السيد 
أصل  من  ا تماعية  حصة   522
نور  (ة)  2.222 حصة لفائدة السيد 
الدين اغري8 بتاريخ 29 يونيو 2)2).
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 23 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أكتوبر 2)2) تحت رقم 796492.
938I

إئتمانيات الدريوش

Société GREEN TROP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

إئتمانيات الدريوش
شارع عالل بن عبد هللا رقم 48 ص 
ب )68، 222)9، العرائش املغرب

Société GREEN TROP شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي املنطقة 
الصناعية اوسطال رقم 28 - 

222)9 العرائش املغرب.
وفاة شريك

رقم التقييد في السجل التجاري 
.4462

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 23 فبراير ))2) تم اإلعالم 
 FRANCISCO JOSE الشريك  بوفاة 
توزيع  و   RODRIGUEZ LOPEZ
لرسم   

ً
تبعا الورثة  على  حصصه 

 (2(( فبراير   23 في  املؤرخ  اإلراثة 
بالشكل األتي :

 MARIA RIOS السيد(ة) 
CARRASCO ، 668 حصة .

 MARIA RODRIGUEZ (ة)السيد
RIOS ، 166 حصة .

 FRANCISCO JOSE السيد(ة) 
RODRIGUEZ RIOS ، 166 حصة .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعرائش بتاريخ 27 فبراير 

))2) تحت رقم 5)).
939I

karama conseil

 STE THE COCOON SQUARE
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

karama conseil
رقم 33 الشقة رقم 2 زنقة اسامة 
ابن زيد شارع الجيش امللكي فا2 
رقم 33 الشقة رقم 2 زنقة اسامة 
ابن زيد شارع الجيش امللكي فا2، 

32222، فا2 املغرب
 STE THE COCOON SQUARE
SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 36 مكات8 
السالم شارع عبد العالي بنشقرون 
الطابق 6 رقم 4) فا2 - 32222 

فا2 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
72(79

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   32
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 THE COCOON SQUARE SARL

.AU
تشغيل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
عمل  الحاسوب-  رسومات  ورشة 

التسويق واالتصال.
عنوان املقر اال تماعي : 36 مكات8 
بنشقرون  العالي  عبد  شارع  السالم 
 32222  - فا2   (4 رقم   6 الطابق 

فا2 املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
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 2.222  : سارة  بنعدية  السيدة 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  سارة  بنعدية  السيدة 

عين  طريق   ( الراشدية  حي   89

الشقف فا2 32222 فا2 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  سارة  بنعدية  السيدة 

عين  طريق   ( الراشدية  حي   89

الشقف فا2 32222 فا2 املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   24 بتاريخ  بفا2  التجارية 

))2) تحت رقم 724/2022.

942I

karama conseil

 STE CAFE RAPID NET SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

karama conseil
رقم 33 الشقة رقم 2 زنقة اسامة 

ابن زيد شارع الجيش امللكي فا2 
رقم 33 الشقة رقم 2 زنقة اسامة 

ابن زيد شارع الجيش امللكي فا2، 

32222، فا2 املغرب

 STE CAFE RAPID NET SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي محل 2 
رقم 4 زنقة عمر االدري�سي فا2 - 

32222 فا2 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

72(93

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(( فبراير   22

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CAFE RAPID NET SARL AU
غرض الشركة بإيجاز : مقهى.

محل   : اال تماعي  املقر  عنوان 
 - زنقة عمر االدري�سي فا2   4 رقم   2

32222 فا2 املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 2.222  : حميد  عبو  بن  السيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد بن عبو حميد عنوانه(ا) ) 
)) شارع عبد  اقامة بالغازي الشقة 
 32222 فا2  مج  بنشقرون  العالي 

فا2 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد بن عبو حميد عنوانه(ا) ) 
)) شارع عبد  اقامة بالغازي الشقة 
 32222 فا2  مج  بنشقرون  العالي 

فا2 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   24 بتاريخ  بفا2  التجارية 

))2) تحت رقم 731/2022.

942I

مقاولة في الحسابات

JAWDA PRINT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مقاولة في الحسابات
)3 شارع محمد الخامس الحسيمة 
ص.. ب 334، 222)3، الحسيمة 

املغرب
JAWDA PRINT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي زنقة طاطا 
حي املسيرة بني بوعياش - 222)3 

الحسيمة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
36(5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   23
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. JAWDA PRINT
البيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
اللوازم املكتبية والطباعة والخدمات 

ذات الصلة.
عنوان املقر اال تماعي : زنقة طاطا 
 3(222  - بوعياش  بني  املسيرة  حي 

الحسيمة املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد احلي عبد العظيم : 2.222 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
السيد احلي عبد العظيم : 2222 

بقيمة 222 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
العظيم  عبد  احلي  السيد 
عنوانه(ا) شارع محمد الساد2 رقم 

58 222)3 الحسيمة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
العظيم  عبد  احلي  السيد 
عنوانه(ا) شارع محمد الساد2 رقم 

58 222)3 الحسيمة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  بالحسيمة  االبتدائية 

فبراير ))2) تحت رقم 42.
94(I

karama conseil

STE MARWA NOR SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

karama conseil
رقم 33 الشقة رقم 2 زنقة اسامة 
ابن زيد شارع الجيش امللكي فا2 
رقم 33 الشقة رقم 2 زنقة اسامة 
ابن زيد شارع الجيش امللكي فا2، 

32222، فا2 املغرب
 STE MARWA NOR SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 6)25 
حي الوحدة بنسودة فا2 - 32222 

فا2 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
72229

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   24
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MARWA NOR SARL AU
التغدية   : بإيجاز  الشركة  غرض 
العامة - االشغال املختلفة او البناء - 

توزيع املواد الغدائية او الفالحية.
رقم   : اال تماعي  املقر  عنوان 
 - فا2  بنسودة  الوحدة  حي   25(6

32222 فا2 املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 2.222  : احمد  الكويس  السيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
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عنوانه(ا)  احمد  الكويس  السيد 

فا2  بنسودة  الوحدة  حي   2564

32222 فا2 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  احمد  الكويس  السيد 

فا2  بنسودة  الوحدة  حي   2564

32222 فا2 املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بفا2 بتاريخ 5) يناير ))2) 

تحت رقم 367/2022.

943I

بن علي لألستشارة ش م م

TENZI TRAVAUX SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

رفع رأسمال الشركة

بن علي لألستشارة ش م م

)95 تجزئة املسار طريق أسفي 

مراكش ، 42222، مراكش املغرب

 TENZI TRAVAUX SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 6)6 

دكان رقم 2 بلوك 24 حي االنارة - 

42222 مراكش املغرب.

رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.72929

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم   (2(2 د نبر   (3 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

»2.952.222 درهم« أي من »52.222 

عن  درهم«   (.222.222« إلى  درهم« 

إدماج احتياطي أو أرباح أو   : طريق 

عالوات إصدار في رأ2 املال

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   (2 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

))2) تحت رقم 249)23.

944I

CABINET SEDDIK & ASSOCIES

AMALYS اماليس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

 AMALYS SARL
اماليس ش.م.م 

شركة محدودة املسؤولية رأسمالها 
22.222 درهم

املقر اال تماعي : 45 ساحة الرياضة 
مزرعة بريتون الدار البيضاء

تصفية الشركة
بتاريخ  للقرار االستثنائي  طبقا   /I
شركة  لشركاء   ،(2(2 د نبر   32

AMALYS SARL اماليس
املسؤولية،  محدودة  شركة 
ويو د  درهم   22.222 رأسمالها 
البيضاء،  بالدار  اال تماعي  مقرها 
45 ساحة الرياضة مزرعة بريتون تم 

اتخاذ القرارات التالية: 
مصفي  تقرير  على  املصادقة   -

الشركة 
- إبراء ذمة مصفي الشركة

- إعالن التصفية النهائية للشركة
الضبط  بكتابة  اإليداع  تم   /II
البيضاء  بالدار  التجارية  باملحكمة 
رقم  تحت   (2(( فبراير   24 يوم 

82(763
/III تم إيداع التصريح بالتشطي8 
يوم  السجل التجاري بالدار البيضاء 

24 فبراير ))2) تحت رقم 5832
بمثابة اعالن

945I

بن علي لألستشارة ش م م

CONCEPT LASER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

بن علي لألستشارة ش م م
)95 تجزئة املسار طريق أسفي 

مراكش ، 42222، مراكش املغرب
CONCEPT LASER شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي الحي 

الصناعي رقم )22 تجزئة املسار 
طريق اسفي - 42222 مراكش 

املغرب.

رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.36249

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم   (2(2 د نبر   (3 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

من  أي  درهم«   (.422.222«

 (.722.222« إلى  درهم«   322.222«

درهم« عن طريق : إدماج احتياطي أو 

أرباح أو عالوات إصدار في رأ2 املال

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   22 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

))2) تحت رقم 422)23.

946I

FOUZMEDIA

KENI SWEET HOME

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر اال تماعي للشركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

KENI SWEET HOME شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي الزنقة 

7 الرقم 262 ساكنية - 24222 

القنيطرة املغرب.

تحويل املقر اال تماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.52755

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 28 د نبر 229) تم تحويل 

من  للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 

 - ساكنية   262 الرقم   7 »الزنقة 

 258« إلى  القنيطرة املغرب«   24222

 24222  -  2 الشقة   G( اوالد او يه 

القنيطرة املغرب«

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ  بالقنيطرة  االبتدائية 

د نبر 229) تحت رقم 2)736.

947I

sofoget

 LET›S FLY AWAY
TRANSPORT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

sofoget
 Kenitra, 37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
 LET›S FLY AWAY TRANSPORT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي القنيطرة 
مركز األعمال الشوب 25 زنقة سبو 
الطابق 5 مكت8 ) 24222 القنيطرة 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.52483

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   (2(2 د نبر   28 في  املؤرخ 

املصادقة على :
 4 مريم كميري  (ة)  تفويت السيد 
حصة ا تماعية من أصل )2 حصة 
اشريفة  عائشة  (ة)  السيد  لفائدة 

بتاريخ 28 د نبر 2)2).
 4 مريم كميري  (ة)  تفويت السيد 
حصة ا تماعية من أصل )2 حصة 
فقيش  الزهرة  (ة)  السيد  لفائدة 

بتاريخ 28 د نبر 2)2).
 4 مريم كميري  (ة)  تفويت السيد 
حصة ا تماعية من أصل )2 حصة 
متيوني  محمد  (ة)  السيد  لفائدة 

بتاريخ 28 د نبر 2)2).
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 25 فبراير 

))2) تحت رقم 92424.

948I

اإلتمانية املغربية لتصحيح الحسابات والتصريحات 

الضريبية

شركة االسراء لتنمية الفالحية
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

اإلتمانية املغربية لتصحيح
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الحسابات والتصريحات الضريبية
223 شارع محمد الخامس 

BP2447، 30000، فا2 املغرب
شركة االسراء لتنمية الفالحية 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 57 تجزءة 
فوزية بن سودة فا2 57 تجزءة 

فوزية بن سودة فا2 32222 فا2 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
72323

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(( فبراير   24
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
شركة   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

االسراء لتنمية الفالحية.
التنمية   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الفالحية والتصدير و االصتراد.
عنوان املقر اال تماعي : 57 تجزءة 
تجزءة   57 فا2  سودة  بن  فوزية 
فا2   32222 فوزية بن سودة فا2 

املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 2.222  : يونس  الخليفي  السيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
يونس عنوانه(ا)  الخليفي  السيد 
سودة  بن  فوزية  فزية  تجزءة   57

فا2 32222 فا2 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
يونس عنوانه(ا)  الخليفي  السيد 
سودة  بن  فوزية  فزية  تجزءة   57

فا2 32222 فا2 املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   25 بتاريخ  بفا2  التجارية 

))2) تحت رقم 764.
949I

sofoget

 PERFORMANCE
SOURCING

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

sofoget
 Kenitra, 37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
 PERFORMANCE SOURCING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي القنيطرة 
زنقة معمورة و شارع موالي 

عبد الرحمان مكت8 4 - 24222 
القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
64(85

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   32
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PERFORMANCE SOURCING
مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اتصاالت.
عنوان املقر اال تماعي : القنيطرة 
عبد  موالي  شارع  و  معمورة  زنقة 
الرحمان مكت8 4 - 24222 القنيطرة 

املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
البوهالي  البشير  بناصر  السيد 
درهم   222 بقيمة  حصة   522  :

للحصة.

522 حصة   : السيد كريم مسارع 
بقيمة 222 درهم للحصة .

 : البوهالي  البشير  بناصر  السيد 
522 بقيمة 222 درهم.

بقيمة   522  : السيد كريم مسارع 
222 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

البوهالي  البشير  بناصر  السيد 
 --- الدارالبيضاء  عنوانه(ا) 

الدارالبيضاء املغرب.
عنوانه(ا)  مسارع  كريم  السيد 
الدارالبيضاء   --- الدارالبيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
البوهالي  البشير  بناصر  السيد 
 --- الدارالبيضاء  عنوانه(ا) 

الدارالبيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 26 فبراير 

))2) تحت رقم 92435.
952I

LEADER FIN

RAFLESSIA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LEADER FIN
زنقة شوفالي بيارد اإلقامة فالرو2« 
E« الطابق الثاني املكت8 )2 الدار 
بيضاء، 2522)، الدار بيضاء املغرب
RAFLESSIA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 248 شارع 
باحماد الطابق 5 رقم 28 بلفيدير - 

2222) الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 532222

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   25
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. RAFLESSIA
الغرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 

من الشركة هو:
 - أداء أو تنفيذ  ميع أعمال البناء 
املهن  و ميع   ، املدنية  الهندسة  أو 
واألشغال   ، اإلنشائية  واألعمال   ،
نيابة   ، والقطران والدرفلة   ، العامة 

عنها أو نيابة عن الغير.
عقارية  مجمعات  إنشاء   -
أو  مخصصة ألي استخدام سياحي 
سكني بكافة أنواعه أو للبيع أو اإليجار 
أو االستغالل الصناعي أو التجاري أو 

الريا�سي أو الفني.
- تجديد أو صيانة  ميع املباني.

- شراء أو بيع أو استبدال أي أرض.
إنجاز  ميع أعمال النجارة من   -
الخش8 واملعدن واألملنيوم لحسابها 

الخاص أو لحساب الغير.
الدهان  اعمال  كافة  تنفيذ   -

والتز يج والسباكة والكهرباء.
والتقسيم  والخدمات  املعدات   -
والتجزئة وتعزيز  ميع مناطق األرض 
أو  الحضرية  املناطق  في  الواقعة 

الريفية.
 ، والدرفلة   ، الحفر  أعمال   -
و ميع   ، والرصف   ، والتقطير 
املدنية بشكل عام  الهندسة  أعمال 
إما بمعدات الشركة أو باستخدام   ،
املعدات الخاصة باإلدارات العامة أو 

الخاصة.
املعامالت  ،  ميع  أعم  وبصورة 
املالية  أو  الصناعية  أو  التجارية 
املتعلقة  العقارية  أو  املنقولة  أو 
املتعلقة  أو  الشركة  غرض  بتحقيق 
بأي أغراض مماثلة أو ذات صلة ، في 
من شأنها أن   ، املغرب أو في الخارج 

تعزز تنمية تراث الشركات..
عنوان املقر اال تماعي : 248 شارع 
 - بلفيدير   28 رقم   5 باحماد الطابق 

2222) الدار البيضاء املغرب.
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أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد عزيز توفيق : 2.222 حصة 

بقيمة 222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  توفيق  عزيز  السيد 

 ،  2( دروة  مانازيل  لوت   ، برشيد 

 2222 رقم )43 ، املرحلة )2 ، دروة 

برشيد املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  توفيق  عزيز  السيد 

 ،  2( دروة  مانازيل  لوت   ، برشيد 

 2222 رقم )43 ، املرحلة )2 ، دروة 

برشيد املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (7 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يناير ))2) تحت رقم 96)22822.

952I

FIDUCIAIRE ALBAIDA

A à Z BOOKS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE ALBAIDA

 RUE SAAD IBNOU WAKAS ، 34

CASABLANCA ،20140 املغرب

A à Z BOOKS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 6) شارع 

مر2 السلطان الشقة 3 الطابق 

األول - 2222) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

532329

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(2 د نبر   26

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 A à Z  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.BOOKS

استيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتوزيع  ميع  وبيع  وشراء  وتصدير 

واملعدات  االستهالكية  املنتجات 

املختلفة.

6) شارع  عنوان املقر اال تماعي : 

الطابق   3 الشقة  السلطان  مر2 

األول - 2222) الدار البيضاء املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 52.222 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد اوباها ابراهيم : 55) حصة 

بقيمة 5.522) درهم للحصة .

 (45  : الحسان  اوباها  السيد 

حصة بقيمة 4.522) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  ابراهيم  اوباها  السيد 

 (2222 الوازيس  سيكال  زنقة   (7

الدار البيضاء املغرب.

اوباها الحسان عنوانه(ا)  السيد 

 (2222 الوازيس  سيكال  زنقة   (9

الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  ابراهيم  اوباها  السيد 

 (2222 الوازيس  سيكال  زنقة   (7

الدار البيضاء املغرب

اوباها الحسان عنوانه(ا)  السيد 

 (2222 الوازيس  سيكال  زنقة   (9

الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يناير ))2) تحت رقم 73))33827.

95(I

MCG

إيبير ليفينك
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MCG
 Angle Bd. A. El Khattabi & Av.
 M. Eddahbi, n° 3, Appt. 14,
 Guéliz, Marrakech ، 40000،

MARRAKECH MAROC
إيبير ليفينك شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 

عالل الفا�سي، العمارة )2، الشقة 
رقم 5، تجزئة سين - 42222 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2((877

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   (7
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
إيبير   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

ليفينك.
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
شارع   : اال تماعي  املقر  عنوان 
الشقة   ،2( العمارة  الفا�سي،  عالل 
رقم 5، تجزئة سين - 42222 مراكش 

املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
الشركة ستيال ماريس ااا : 2.222 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

ااا  ماريس  ستيال  الشركة 
أل- كار،  شارع ال   (4-44 عنوانه(ا) 
2622 لكسمبورغ 2622 لكسمبورغ 

لكسمبورغ.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  توينز  وهانز  السيد 
 2(52 52)2 إكس الرن، هوالندا   ،(

إكس الرن هوالندا
عنوانه(ا)  أعراب  سعيد  السيد 
إقامة بريستيجيا، عمارة 263 الشقة 
سيتي  كولف  أوبال،  مدخل   ،2(

42222 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   27 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

))2) تحت رقم ))2332.
953I

ART D’ALUMINUIM ERRAKCHI SARL AU

آرت أملنيوم الرك�سي
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 ART D›ALUMINUIM ERRAKCHI
SARL AU

 TALOUJT II N° 66 AMERCHICH
 DAOUDIATE - MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH MAROC
آرت أملنيوم الرك�سي شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي دوار أوالد 
 الل اوالد حسون البور مراكش 
مراكش 42222 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2((777

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   25
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
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عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
آرت   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

أملنيوم الرك�سي.
اآلشغال   : غرض الشركة بإيجاز 
اإلصالحات  (أشغال  املتنوعة 

النهائية...).
عنوان املقر اال تماعي : دوار أوالد 
مراكش  البور  حسون  اوالد   الل 

مراكش 42222 مراكش املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:  رأسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد الرك�سي محسن عنوانه(ا) 
دوار أوالد  الل اوالد حسون البور 

مراكش 42222 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الرك�سي محسن عنوانه(ا) 
دوار أوالد  الل اوالد حسون البور 

مراكش 42222 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   25 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

))2) تحت رقم 897)23.
954I

ABENN AUDIT & CONSEIL

GAMMA MATALS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ABENN AUDIT & CONSEIL
مجمع بسمة 2 ج ه2بالدور األر�سي 
شقة 3 ، 2222)، الدار البيضاء 

املغرب
GAMMA MATALS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 67 

شارع عزيز بالل الدور الثاني رقم 
3 معاريف الدار البيضاء - 2222) 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

532(23

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   24

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GAMMA MATALS

استيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتصدير املتالشيات والقطع املعدنية 

والخردة أيا كان نوعها..

67 شارع  عنوان املقر اال تماعي : 

عزيز بالل الدور الثاني رقم 3 معاريف 

الدار البيضاء - 2222) الدار البيضاء 

املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 522  : املنياني  مصطفى  السيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .

حصة   522  : يزيد  العلي  السيد 

بقيمة 222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد مصطفى املنياني عنوانه(ا) 

تجزئة كلثوم شارع مكة رقم 8) و32 

البيضاء  الدار   (2222 كاليفورنيا 

املغرب.
زنقة  السيد العلي يزيد عنوانه(ا) 

 4 طابق  ب  مدرج  هاشيت  و  ميرابو 

الدار   (2222 دور  بافيون  اقامة 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
زنقة  السيد العلي يزيد عنوانه(ا) 

 4 طابق  ب  مدرج  هاشيت  و  ميرابو 

الدار   (2222 دور  بافيون  اقامة 

البيضاء املغرب

السيد مصطفى املنياني عنوانه(ا) 

تجزئة كلثوم شارع مكة رقم 8) و32 

البيضاء  الدار   (2222 كاليفورنيا 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم 23)532.

955I

centre d’étude de gestion et d’organisation

SALE INVEST
إعالن متعدد القرارات

 centre d›étude de gestion et

d›organisation

 bd d› Anfa, résid Ibn ,89

 Zaidoune, tour A, 15°ét.

 20060 Casablanca ، 20060،

casablanca maroc

SALE INVEST »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرها اال تماعي: 4, شارع 

دي فانو، الطابق السفلي - متجر 

زاوية شارع دي سيغال، الوازيس 

- الدار البيضاء 4, شارع دي فانو، 

الطابق السفلي - متجر زاوية 

شارع دي سيغال، الوازيس - الدار 

البيضاء 2422) الدار البيضاء 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.5867

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

اتخاذ  2)2)تم  نونبر   (5 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

إلى  للشركة  الرئي�سي  املقر  تحويل 

شارع دي   ,4 التالي  العنوان الجديد 

متجر زاوية   - الطابق السفلي  فانو، 

الدار   - الوازيس  شارع دي سيغال، 

البيضاء

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

تعديالت في البند الرابع من القانون 

األسا�سي للشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم 824)82.

956I

ABENN AUDIT & CONSEIL

FUJITO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ABENN AUDIT & CONSEIL
مجمع بسمة 2 ج ه2بالدور األر�سي 
شقة 3 ، 2222)، الدار البيضاء 

املغرب
FUJITO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 67 شارع 

عزيز بالل الدور الثاني رقم 3 
معاريف الدار البيضاء - 2222) - 

2222) الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

532(22
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.FUJITO
غرض الشركة بإيجاز : شراء وبيع 
وتسويق أي هواتف أو أ هزة لوحية 
أو أ هزة كمبيوتر أو ملحقات هاتف .

67 شارع  عنوان املقر اال تماعي : 
عزيز بالل الدور الثاني رقم 3 معاريف 
 (2222  -  (2222  - البيضاء  الدار 

الدار البيضاء املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 522  : ا اروال  ساشين  السيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
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 522  : عماري  سفيان  السيد 
حصة بقيمة 222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد ساشين ا اروال عنوانه(ا) 
اإلمارات 222 دبي اإلمارات.

عنوانه(ا)  عماري  السيد سفيان 
الدار   ( الطابق  زنقة ابو الحناء   26
البيضاء  الدار   (2222 البيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  عماري  السيد سفيان 
الدار   ( الطابق  زنقة ابو الحناء   26
البيضاء  الدار   (2222 البيضاء 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم 22)532.
957I

فدمك

PLG CONSEIL بلج كونساي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

فدمك
فدمك زنقة و دة تجزئة الفايز 

حي انبعات ممر 26) ( فوق مكات8 
سبريس ) ، 82222، أكادير املغرب

بلج كونساي PLG CONSEIL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة(في طور 

التصفية)
وعنوان مقرها اإل تماعي فيال دو 
كولف رقم 6 - )8635 الدشيرة 

الجهادية انزكان املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.24682

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   (2(( يناير   27 املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ   PLG CONSEIL كونساي  بلج 
وعنوان  درهم   32.222 رأسمالها 
مقرها اإل تماعي فيال دو كولف رقم 
6 - )8635 الدشيرة الجهادية انزكان 
املغرب نتيجة ل : عدم تحقيق الغرض 

اال تماعي و ائحة كوفيد29-.

فيال  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

الدشيرة   8635(  -  6 دو كولف رقم 

الجهادية انزكان املغرب. 

و عين:

و  لوكرينيو  فيلي8  السيد(ة) 

 6 رقم  كولف  دو  فيال  عنوانه(ا) 

انزكان  الجهادية  الدشيرة   8635(

املغرب كمصفي (ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

فيال   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 

الجهادية  الدشيرة   6 رقم  دو كولف 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  انزكانتم 

فبراير   24 بتاريخ  بانزكان  االبتدائية 

))2) تحت رقم 299/2022.

958I

ADYEL & ASSOCIES

PBC HOLDING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ADYEL & ASSOCIES

43 مكرر ب عين تاو تات ، 2222)، 

الدار البيضاء املغرب

PBC HOLDING شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 232 شارع 

أنفا ، إقامة أزور ، مكت8 رقم 22 ب 

- 2222) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

53(273

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   (5

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 PBC  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.HOLDING
مشغل   -  : غرض الشركة بإيجاز 
مباني  أو  سكنية  غرف  أو  شقق 
متنوعة أو مبنى أو  زء من مبنى عن 

طريق التأ ير من الباطن.
- يجوز للشركة استخدام أموالها 
في  ميع العمليات املتعلقة مباشرة 
باألنشطة املذكورة أعاله أو تثبيطها 
منح  ميع   ، السياق  هذا  وفي   ،
املساعدات أو القروض أو السلف أو 

الضمانات.
- يجوز لها إ راء  ميع املعامالت 
والتجارية   ، املنقولة أو غير املنقولة 
املرتبطة   ، واملالية   ، والصناعية   ،
مباشرة بتنفيذها أو التي يحتمل أن 

تسهل تنفيذها.
املصالح  يأخذ  ميع  قد   -
الشركات  في  ميع  واملشاركة 
 ، منها  الغرض  كان  مهما  واألعمال 
وتقديم  ميع الخدمات ذات الصلة.
مراكز  وتشغيل  وإدارة  إنشاء   -
األعمال التي توفر مساحات مناسبة 

لجميع األشخاص.
- تأ ير أو توفير املساحات املجهزة.
وتأ ير   ، طوابق مكات8  اقتناء   -
مكات8  وتأ ير   ، فارغة  مكات8 

مفروشة ، وتجهيز مكات8.
املالزمة  الخدمات  توفير  ميع   -
لهذا النشاط ، وعلى و ه الخصوص: 
املفاتيح  السكرتارية ولوحة  خدمات 
وخدمات   ، املحاسبة  وخدمات   ،
وخدمات   ، املعلومات  تكنولو يا 
 ، القانونية  والخدمات   ، التوطين 
وخدمات   ، االتصاالت  وخدمات 
، وخدمات البريد السريع  الكونسيرج 
املعدات  تأ ير  وخدمة   ، واألثاث   ،

األخرى..
عنوان املقر اال تماعي : 232 شارع 
أنفا ، إقامة أزور ، مكت8 رقم 22 ب - 

2222) الدار البيضاء املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد برادة محمد : 2.222 حصة 

بقيمة 222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

 9 عنوانه(ا)  برادة محمد  السيد 
 2 ) طابق  زنقة موريلو إقامة أمراني 

البيضاء  الدار   (2222 انفا   ( شقة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

 9 عنوانه(ا)  برادة محمد  السيد 
 2 ) طابق  زنقة موريلو إقامة أمراني 

البيضاء  الدار   (2222 انفا   ( شقة 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم -.

959I

cherkaouaudit

CONEDMAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

cherkaouaudit

 bd moulay youssef résidence

 yassine 2 1er etage ، 90010،

tanger maroc

CONEDMAR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي املنطقة 

الصناعية مغوغة املمر رقم 2 

القطعة رقم )3 - 92222 طنجة 

اململكة املغربية.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.25362

 بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي

تم   (2(( فبراير   2( في  املؤرخ 
بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

أي  درهم«   32.222.222« قدره 

إلى  درهم«   (2.222.222« من 

 : طريق  عن  درهم«   52.222.222«

أرباح أو عالوات  أو  إدماج احتياطي 

إصدار في رأ2 املال
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   26 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

))2) تحت رقم 52232).
962I

cabinet jdaini

HABJAOUI TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

cabinet jdaini
 32BD BIR ANZARANE 1 ETAGE
 HAY EL HASSANI BERKANE ،

63300، berkane maroc
HABJAOUI TRAVAUX شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي زاوية شارع 
االهرام و شارع بئر انزران الطابق 
الثاني شقة رقم 5 بركان - 63322 

بركان املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2372

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم   (2(( فبراير   24 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من  أي  درهم«   3.222.222«
»5.222.222 درهم« إلى »8.222.222 
تقديم حصص   : عن طريق  درهم« 

نقدية أو عينية
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   27 بتاريخ  ببركان  االبتدائية 

))2) تحت رقم 108/2022.
962I

MCG

فوك ليفين
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MCG
 Angle Bd. A. El Khattabi & Av.
 M. Eddahbi, n° 3, Appt. 14,
 Guéliz, Marrakech ، 40000،

MARRAKECH MAROC

فوك ليفين شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 

عالل الفا�سي، العمارة )2، الشقة 
رقم 5، تجزئة سين - 42222 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2((879

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   (7

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

فوك   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

ليفين.

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.

شارع   : اال تماعي  املقر  عنوان 

الشقة   ،2( العمارة  الفا�سي،  عالل 
رقم 5، تجزئة سين - 42222 مراكش 

املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 2.222  : الشركة ستيال ماريس ا 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الشركة ستيال ماريس ا عنوانه(ا) 

أل2622-  كار،  ال  شارع   (4-44

لكسمبورغ   2622 لكسمبورغ 

لكسمبورغ.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  توينز  وهانز  السيد 

 2(52 52)2 إكس الرن، هوالندا   ،(

إكس الرن هوالندا

عنوانه(ا)  أعراب  سعيد  السيد 
إقامة بريستيجيا، عمارة 263 الشقة 
سيتي  كولف  أوبال،  مدخل   ،2(

42222 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   27 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

))2) تحت رقم 3)2332.
96(I

MCG

نيو الين بروبريتي
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MCG
 Angle Bd. A. El Khattabi & Av.
 M. Eddahbi, n° 3, Appt. 14,
 Guéliz, Marrakech ، 40000،

MARRAKECH MAROC
نيو الين بروبريتي شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 
عالل الفا�سي، العمارة )2، الشقة 

رقم 5، تجزئة سين - 42222 
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2((852

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   (7
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها : نيو الين 

بروبريتي.
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
شارع   : اال تماعي  املقر  عنوان 
الشقة   ،2( العمارة  الفا�سي،  عالل 
رقم 5، تجزئة سين - 42222 مراكش 

املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 
درهم، مقسم كالتالي:

 2.222  : الشركة ستيال ماريس اا 
حصة بقيمة 222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

الشركة ستيال ماريس اا عنوانه(ا) 
أل2622-  كار،  ال  شارع   (4-44
لكسمبورغ   2622 لكسمبورغ 

لكسمبورغ.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  توينز  وهانز  السيد 
 2(52 52)2 إكس الرن، هوالندا   ،(

إكس الرن هوالندا
ة  السيد سعيد أعراب عنوانه(ا) 
 ،2( الشقة   263 عمارة  بريستيجيا، 
 42222 كولف سيتي  أوبال،  مدخل 

مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   27 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

))2) تحت رقم 998)23.
963I

درعة ارشادات ش.م.م

CONCABOU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

درعة ارشادات ش.م.م
شارع محمد الخامس صندوق بريد 
22 تصومعت ، 45222، ورزازات 

املغرب
CONCABOU شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي : دوار ايت 
الخرج تانسيفت - 45922 زاكورة 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.(962

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   (2(( يناير   23 املؤرخ في 
CONCABOU شركة ذات املسؤولية 
 222.222 رأسمالها  مبلغ  املحدودة 
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اإل تماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
 45922  - دوار ايت الخرج تانسيفت 
زاكورة املغرب نتيجة لتوقف النهائي 

لنشاط الشركة.
و عين:

و  بوعراب  سليمان  السيد(ة) 
دوار ايت الخرج تانسيفت  عنوانه(ا) 
(ة)  زاكورة املغرب كمصفي   45922

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
وفي دوار ايت   (2(( يناير   23 بتاريخ 
زاكورة   45922  - تانسيفت  الخرج 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   26 االبتدائية بزاكورة بتاريخ 

))2) تحت رقم 25.
964I

GB Law

INOVIE SANTE MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

INOVIE SANTE MAROC
شــركـة ذات مسؤولية محدودة ذات 
شريك وحيد رأسمـالهـا 222.222 

درهم 
مقـرهـا اال تماعـي: 24 شارع 

الزرقطوني ،إقامة الشاوية، الطابق 
5 ،الشقة 22
 الدار البيضاء

السجل التجاري بالدارالبيضاء رقم 
47(752

مداوالت  محضـــر  بمقت�سى 
 (( الشريك الوحيد املنعـقــدة بتاريخ 

د نبر2)2)، تم قرار ما يــلــــي:
تفويت  ميع  معاينة   -
للشركة من طرف شركة الحصص 
شركة  إلى   INOVIE AFRICA LLC
ومعاينة   INOVIE AFRICA DMCC

التوزيع الجديد لرأ2 مال الشركة؛
من   (7 و   6 و   3 املادة  تعديل   -

النظام االسا�سي للشركة كما يلي
النظام  من   6 املادة  تعديل   -
يتعلق  فيما  للشركة  األسا�سي 

بمساهمات رأ2 املال

التجاري  النشاط  توضيح   -
من النظام   3 تعديل املادة  للشركة, 

األسا�سي للشركة
- تصحيح الفقرة األولى من املادة 
للشركة  األسا�سي  النظام  من   (7
لتوضيح  مدير  أول  بتعيين  املتعلقة 

تعيينه ملدة غير محددة 
 ، أنا2 عصفرة  السيد  تعيين   -
 2978 ماي   28 مواليد يوم   ، مغربي 

بورزازات 
- حامل البطاقة الوطنية للتعريف 

A723598 رقم
شارع   ،  9 بناية   ،  2 برقم  مقيم 
الرباط   ، أكدال   ، الرشيد  هارون 
ثالث  ملدة  مشارك  كمدير  (املغرب) 
سنوات تنتهي بمناسبة قرار الشريك 
على  باملوافقة  املتعلق  الوحيد 
التي  املالية  للسنة  املالية  البيانات 
د نبر4)2)تم اإليداع   32 تنتهي في 
املحكمة  ضبط  بكتابـــة  القانونــــي 
بتاريخ4  بالدارالبيضاء  التجاريــة 

فبراير))2) تحت رقـــــم 3)8224. 
من أ ل املستخلص والبيانات

965I

FIDUCIAIRE IBN ROCHD

AKRAM CASH EXPRESS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE IBN ROCHD
شارع الحسن الثاني رقم 82 حي 
 avenue سيطا سوق السبت

 hassan 2 n°81 cité suta souk
sebt، 23550، سوق السبت املغرب
AKRAM CASH EXPRESS شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 
�سي عالل الرقم 36) دار ولد زيدوح 

سوق السبت - 3552) سوق السبت 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
342

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   29
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AKRAM CASH EXPRESS
تحويل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االموال .
شارع   : اال تماعي  املقر  عنوان 
دار ولد زيدوح   (36 �سي عالل الرقم 
سوق السبت - 3552) سوق السبت 

املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد فراح عبد الوهاب : 2.222 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الوهاب  عبد  فراح  السيد 
7) بلوك ب تجزئة النصر  عنوانه(ا) 

وادي زم 5352) وادي زم املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  هللا  عبد  فراح  السيد 
النبي دار ولد زيدوح  دوار اوالد عبد 

3552) سوق السبت املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بسوق السبت اوالد النمة 
رقم  تحت   (2(( فبراير   27 بتاريخ 

.(46
966I

MCG

إيني كورن بروبريتيز
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MCG
 Angle Bd. A. El Khattabi & Av.
 M. Eddahbi, n° 3, Appt. 14,
 Guéliz, Marrakech ، 40000،

MARRAKECH MAROC

إيني كورن بروبريتيز شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 

عالل الفا�سي، العمارة )2، الشقة 
رقم 5، تجزئة سين - 42222 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2((853

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   (7
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
إيني   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

كورن بروبريتيز.
كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشقق املفروشة.
شارع   : اال تماعي  املقر  عنوان 
الشقة   ،2( العمارة  الفا�سي،  عالل 
رقم 5، تجزئة سين - 42222 مراكش 

املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
لكسمبورغ   82 الشركة أف أ2 
 222 حصة بقيمة   2.222  : مراكش 

درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
لكسمبورغ   82 الشركة أف أ2 
ال  شارع   (4-44 عنوانه(ا)  مراكش 
 2622 لكسمبورغ  أل2622-  كار، 

لكسمبورغ لكسمبورغ.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  توينز  وهانز  السيد 
 2(52 52)2 إكس الرن، هوالندا   ،(

إكس الرن هوالندا
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عنوانه(ا)  أعراب  سعيد  السيد 
إقامة بريستيجيا، عمارة 263 الشقة 
سيتي  كولف  أوبال،  مدخل   ،2(

42222 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   27 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

))2) تحت رقم 233223.

967I

SKAL CONSEIL SERVICE SARL

اكرد
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

SKAL CONSEIL SERVICE SARL
 RUE HADJ OMAR RIFFI 322
 4EME ETG N°45 ، 20360،

CASABLANCA MAROC
اكرد شركة ذات املسؤولية 
املحدودة(في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي 58 زنقة 2 
تجزئة كليفورني عين الشق - 2472) 

الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.352672

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
2)2) تقرر حل  32 د نبر  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
درهم   222.222 اكرد مبلغ رأسمالها 
 2 58 زنقة  وعنوان مقرها اإل تماعي 
تجزئة كليفورني عين الشق - 2472) 
: حل  الدار البيضاء املغرب نتيجة ل 

الشركة.
و حدد مقر التصفية ب 58 زنقة 2 
تجزئة كليفورني عين الشق - 2472) 

الدار البيضاء املغرب. 
و عين:

و  بلقايد  منير  السيد(ة)  ليل 
عنوانه(ا) 58 زنقة 2 تجزئة كليفورني 
البيضاء  الدار   (2472 الشق  عين 

املغرب كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية :

باملحكمة  القانوني  اإليداع  -تم 
 (6 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يناير ))2) تحت رقم 822282.
968I

TAHADI BENG

TAHADI BENG
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر اال تماعي للشركة

TAHADI BENG
تجزئة الزرقطوني املحاميد الرقم 

87) ، 42222، مراكش املغرب
TAHADI BENG شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي تجزئة 
الزرقطوني الرقم 87) املحاميد - 

42222 مراكش املغرب.
تحويل املقر اال تماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.95883

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تحويل   (2(( يناير   23 املؤرخ في 
من  للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 
 (87 الرقم  الزرقطوني  »تجزئة 
مراكش املغرب«   42222  - املحاميد 
إلى »الرقم 33 ايت ايمور دوار اكافاي 

- 42222 مراكش املغرب«
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   26 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

))2) تحت رقم 2874.
969I

CAFIGEC

YCO DECO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAFIGEC
 rue al, fourat 2éme etage 39
 maarif 39 rue al, fourat 2éme
 etage maarif، 20100، casa

maroc
YCO DECO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 6) زنقة 

مر2 السلطان الشقة 3 الطابق 2 

الدار البيضاء 2222) الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

53(827

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   (6

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 YCO  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DECO
غرض الشركة بإيجاز : - زخرفة أو 

زخرفة الشقق.
زنقة   (6  : عنوان املقر اال تماعي 

 2 الطابق   3 مر2 السلطان الشقة 

2222) الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

دوزان  شريف  يوسف  السيد 

درهم   222 بقيمة  حصة   2.222  :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

دوزان  شريف  يوسف  السيد 
طابق  بيسانيك  زنقة   8 عنوانه(ا) 

الدار   (2222 املعاريف   29 شقة 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

دوزان  شريف  يوسف  السيد 
طابق  بيسانيك  زنقة   8 عنوانه(ا) 

الدار   (2222 املعاريف   29 شقة 

البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم 823259.

972I

مكت8 املحاسبة

OBRAS BT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

مكت8 املحاسبة

طريق العرائش عمارة أ عون رقم 

7 الطابق الثاني القصر الكبير ، 

252)9، القصر الكبير املغرب

OBRAS BT شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي -)ب 

شارع 22 مجموعة د حي األندلس 

القصر الكبير - 252)9 القصر الكبير 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.723

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   (2(( يناير   (7 في  املؤرخ 

املصادقة على :

تفويت السيد (ة) ابراهيم بنكيران 

أصل  من  ا تماعية  حصة   2.(52

(ة)  السيد  لفائدة  حصة   (.522

التهامي ملشرك بتاريخ 7) يناير ))2).

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 27 بتاريخ  الكبير  بالقصر  االبتدائية 

فبراير ))2) تحت رقم 232.

972I

ORIEN.COMPTA

LUXURY SCENTS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ORIEN.COMPTA

)5 شارع محمد الخامس حي 

الحسني بركان ، 62322، بركان 

املغرب

LUXURY SCENTS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
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وعنوان مقرها اإل تماعي تجزئة 
-HC( نان الزيتون القطعة رقم 

29) - 62322 بركان املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

8327
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   32
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LUXURY SCENTS
توزيع   (2  : غرض الشركة بإيجاز 
مستحضرات  وتصدير  واستيراد 
التجميل ومنتجات العناية بالصحة 

والجسم.
)) بيع مستحصرات التجميل.

3) استيراد و التصدير.
تجزئة   : اال تماعي  املقر  عنوان 
HC(- رقم  القطعة  الزيتون   نان 

62322 - 29) بركان املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
522 حصة   : السيد داودي انا2 

بقيمة 222 درهم للحصة .
السيد داودي عاصم : 522 حصة 

بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد داودي انا2 عنوانه(ا) 9) 
2))93  ا ني  شارع  ين  وريس 

 ا ني.
عنوانه(ا)  عاصم  داودي  السيد 
بركان   62322 دوار بني مهدي زكزل 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد داودي انا2 عنوانه(ا) 9) 
2))93  ا ني  شارع  ين  وريس 

 ا ني

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   26 بتاريخ  ببركان  االبتدائية 

))2) تحت رقم 225.
97(I

fudben

JULI TRANS SARL AU شركة
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fudben
-72شارع املسيرة الناظور، 222)6، 

الناظور املغرب
 JULI TRANS SARL AU شركة

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي -34)شارع 
يوسف ابن تاشفين الطابق األول 
الشقة رقم 4 - 222)6 الناظور 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(3637

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   (7
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
شركة   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.JULI TRANS SARL AU
إنجاز   : بإيجاز  الشركة  غرض 
ونقل  الطرود  النقل   ميع عمليات 

البضائع للغير.
(34-  : اال تماعي  املقر  عنوان 
الطابق  تاشفين  ابن  يوسف  شارع 
األول الشقة رقم 4 - 222)6 الناظور 

املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 2.222  : أحمد  خويلي  السيد 
حصة بقيمة 222 درهم للحصة .

السيد خويلي أحمد : 2222 بقيمة 
222 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد خويلي أحمد عنوانه(ا) حي 
 6(222 5 28 رقم  أوالد ميمون زنقة 

الناظور املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد خويلي أحمد عنوانه(ا) حي 
 6(222 5 28 رقم  أوالد ميمون زنقة 

الناظور املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتاريخ 28 فبراير 

))2) تحت رقم 8)).
973I

FIDUCIAIRE EL IDRISSI KHADIJA

SIRVES CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE EL IDRISSI
KHADIJA

 APPT N°1 IMM F NAJMAT
 JANOUB II EL JADIDA ، 24000،

EL JADIDA MAROC
SIRVES CAR شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي مراب 

بلوك ج رقم 68 السعادة ) - 4222) 
الجديدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
29279

 (( في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(2 د نبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 SIRVES : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

. CAR
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االشخاص.
مراب   : اال تماعي  املقر  عنوان 
بلوك ج رقم 68 السعادة ) - 4222) 

الجديدة املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 2.222  : املصطفى  بشار  السيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد بشار املصطفى عنوانه(ا) 
دوار لعشيشات اوالد بوعزيز الجنوبية 

4222) الجديدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد بشار املصطفى عنوانه(ا) 
دوار لعشيشات اوالد بوعزيز الجنوبية 

4222) الجديدة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالجديدة بتاريخ 24 فبراير 

))2) تحت رقم 7497).

974I

مكت8 املحاسبة

H.A.K TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكت8 املحاسبة
طريق العرائش عمارة أ عون رقم 
7 الطابق الثاني القصر الكبير ، 
252)9، القصر الكبير املغرب

H.A.K TRAVAUX شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي طريق 
العرائش تجزئة بالعربي عمارة 68 
الطابق 3 الشقة 6 القصر الكبير - 

252)9 القصر الكبير املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
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رقم التقييد في السجل التجاري : 
3(93

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   2(
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 H.A.K  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

. TRAVAUX
األشغال   : غرض الشركة بإيجاز 
املختلفة-النقل و اللو ستيك-مكت8 

الدراسات و االرشادات و االشراف.
طريق   : اال تماعي  املقر  عنوان 
 68 عمارة  بالعربي  تجزئة  العرائش 
 - القصر الكبير   6 الشقة   3 الطابق 

252)9 القصر الكبير املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
522 حصة   : السيد عمر خبخ8 

بقيمة 222 درهم للحصة .
522 حصة   : السيد مراد اخشين 

بقيمة 222 درهم للحصة .
بقيمة   522  : السيد عمر خبخ8 

222 درهم.
522 بقيمة   : السيد مراد اخشين 

222 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  خبخ8  عمر  السيد 
 ( تجزئة ام كلثوم شارع اريتريا زنقة 
رقم 8 مرتيل 93252 تطوان املغرب.

عنوانه(ا)  اخشين  مراد  السيد 
طريق العرائش تجزئة بالعربي عمارة 
68 الطابق 3 الشقة 6 القصر الكبير 

252)9 القصر الكبير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  اخشين  مراد  السيد 
طريق العرائش تجزئة بالعربي عمارة 
68 الطابق 3 الشقة 6 القصر الكبير 

252)9 القصر الكبير املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ  الكبير  بالقصر  االبتدائية 

فبراير ))2) تحت رقم 9)2.

975I

SAFA ACCOUNTING COMPANY

MUNDIAL PECHE
إعالن متعدد القرارات

 SAFA ACCOUNTING

COMPANY

شارع الجيش امللكي اقامة ايمان 

الطابق 5 رقم 9 تطوان ، 93222، 

تطوان املغرب

MUNDIAL PECHE »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها اال تماعي: تجزئة 

باب سبة شارع سطيحات 2) رقم 

67 الفنيدق - )9322 الفنيدق 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.(5(95

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

))2)تم اتخاذ  فبراير   22 املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

 MUNDIAL إغالق فرع تابع لشركة 

شارع  في  عنوانه  والكائن   PECHE

السفلى  الطوابل   2(7 رقم  بغداد 

تطوان

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

تحويل املقر اإل تماعي الحالي للشركة 

من تجزئة باب سبة شارع سطيحات 
67 الفنيدق إلى شارع بجاية  2) رقم 

رقم 52 الطوابل تطوان

على  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 

تعين و إضافة مسيرة  ديدة  مايلي: 

فاطمة  السيدة  للشركة  غيرشريكة 

ابن بركة الحاملة للبطاقة الوطنية 
 JB4747(( رقم

قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

تحيين النضام األسا�سي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
 : في  تحدد  للشركة  اإل تماعي  املقر 
شارع بجاية رقم 52 الطوابل تطوان

بند رقم 23: الذي ينص على مايلي: 
- تسمية السيد إبراهيم أهرار الحامل 
 L389532 رقم  الوطنية  للبطاقة 
الحاملة  بركة  إبن  فاطمة  والسيدة 
 JB4747(( رقم  الوطنية  للبطاقة 
كمسيرين للشركة لفترة غير محدودة .
على  ينص  الذي   :26 رقم  بند 
مايلي: -2 الوثائق واملعامالت املتعلقة 
 . بالشركة تتم بتوقيع حاملي األسهم 
-)  ميع املعامالت املالية املصرفية 
والتجارية ال تتم بصورة صحيحة إال 
بتوقيع السيد إبراهيم أهرار الحامل 

.L389532 للبطاقة الوطنية رقم
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   25 االبتدائية بتطوان بتاريخ 

))2) تحت رقم )62.
976I

ائتمانية الشريفي مبارك

 Ste MOUNA TG مونة تج سيد
SUD

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر اال تماعي للشركة

ائتمانية الشريفي مبارك
حي الر افاهلل بلوك 2 الزنقة 25 
رقم 23 كلميم ، 82222، كلميم 

املعرب
 Ste MOUNA TG مونة تج سيد

SUD شركة ذات مسؤولية محدودة 
ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي زنقة 
الشيخ مالعينين رقم )4 مكرر - 

222)8 طانطان املغرب.
تحويل املقر اال تماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(342

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 28 فبراير ))2) تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 
 4( رقم  مالعينين  الشيخ  »زنقة 
إلى  222)8 طانطان املغرب«   - مكرر 
 -  24 22 رقم  »حي موالي رشيد زنقة 

82222 كلميم املغرب«

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بطانطان بتاريخ 25 فبراير 

))2) تحت رقم 35/2022.
977I

ADVOLIS

TORRE-MAR
إعالن متعدد القرارات

ADVOLIS
 N°59,BD MED V,IMM

 AMRANI,3EME ETAGE OUJDA،
60000، oujda MAROC

TORRE-MAR »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها اال تماعي: حي املطار 
تجزئة السعادة االمان رقم 2)27 - 

222)6 الناضور املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.((722

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
))2)تم اتخاذ  فبراير   23 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع  مايلي: 
درهم«   1.900.000,00« قدره 
إلى  درهم«   100.000,00« من  أي 
طريق  عن  درهم«   2.000.000,00«
الشركة  ديون  مع  مقاصة  إ راء   :

املحددة املقدار و املستحقة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 26 و27: الذي ينص على 

مايلي: بالتعديل
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتاريخ 27 فبراير 

))2) تحت رقم 672.
978I

PLATINIUM MANAGEMENT

ALMUNQIDH SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PLATINIUM MANAGEMENT
 Angle rue Tarfaya et My Ali chrif

 3ème étage N°19 VN ، 50000،

Meknes Maroc
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ALMUNQIDH SARL AU شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 2) زنقة 

)) حي التقدم الطابق األول - 
52222 مكنا2 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
54939

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(2 د نبر   28
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ALMUNQIDH SARL AU
إستشارة   : غرض الشركة بإيجاز 
اإلسعافات  في  الوقاية  و  التدبير  في 

األولية.
زنقة   (2  : عنوان املقر اال تماعي 
)) حي التقدم الطابق األول - 52222 

مكنا2 املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 22.222 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 VANDERSTRAETEN. السيد 
Olivier Jean G. : 100 حصة بقيمة 

222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 VANDERSTRAETEN. السيد 
 N°25 عنوانه(ا)   .Olivier Jean G
 Route de Lessoc CH-2666 -

Grandvillard سويسرا .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
 VANDERSTRAETEN. السيد 
 N°25 عنوانه(ا)   .Olivier Jean G
 Route de Lessoc CH-2666 -

Grandvillard سويسرا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

د نبر   23 بتاريخ  بمكنا2  التجارية 

2)2) تحت رقم 5379.

979I

FIDUCO TANTAN

ZAID NEGOCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

FIDUCO TANTAN

 AVENUE HASSAN II ، 82010،

TAN-TAN maroc

ZAID NEGOCE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي : الحي 

االداري الوطية - 222)8 طانطان 

املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.3925

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرر   (2(2 د نبر   (8 في  املؤرخ 

ذات  شركة   ZAID NEGOCE حل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

 22.222 رأسمالها  مبلغ  الوحيد 

درهم وعنوان مقرها اإل تماعي الحي 

طانطان   8(222  - الوطية  االداري 

املغرب نتيجة لوقف النشاط.

و عين:

السيد(ة) عبدهللا زايد و عنوانه(ا) 

حي الحمرية 35222 كرسيف املغرب 

كمصفي (ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

الحي  وفي   (2(2 د نبر   (8 بتاريخ 

طانطان   8(222  - الوطية  االداري 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بطانطان بتاريخ 27 فبراير 

))2) تحت رقم 41/2022.

982I

AC FIDUS

BE IN GARDEN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AC FIDUS
 BD ABDELKRIM KHATTABI 523

 DERB CHABAB C ALIA
 MOHAMMEDIA، 28830،
MOHAMMEDIA MAROC
BE IN GARDEN شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 72) 

زنقة 27 حسنية 2 شارع املقاومة - 
8832) املحمدية املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(9945

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(( فبراير   23
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 BE IN  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.GARDEN
اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عامة أو إنشاءات.
عنوان املقر اال تماعي : 72) زنقة 
27 حسنية 2 شارع املقاومة - 8832) 

املحمدية املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
حصة   522  : السيدة هند بنيس 

بقيمة 222 درهم للحصة .
السيد احمد داحسو : 522 حصة 

بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  بنيس  هند  السيدة 
 (8832  249 الرقم  نيس  تجزئة 

املحمدية املغرب.

عنوانه(ا)  داحسو  احمد  السيد 
مو�سى  سيدي  مومن  د  أوال  دوار 

املجدوب 8824) املحمدية املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  بنيس  هند  السيدة 
 (8832  249 الرقم  نيس  تجزئة 

املحمدية املغرب
عنوانه(ا)  داحسو  احمد  السيد 
مو�سى  سيدي  مومن  د  أوال  دوار 

املجدوب 8824) املحمدية املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملحمدية بتاريخ 27 فبراير 

))2) تحت رقم 363.
982I

FIDUCO TANTAN

ANFO ALHIDAYA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

FIDUCO TANTAN
 AVENUE HASSAN II ، 82010،

TAN-TAN maroc
ANFO ALHIDAYA شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي : الطابق 
التجاري رقم 222 شارع الفتح حي 
الجديد - 222)8 طانطان املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.5723
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
))2) تقرر حل  29 فبراير  املؤرخ في 
ذات  شركة   ANFO ALHIDAYA
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 
 222.222 رأسمالها  مبلغ  الوحيد 
اإل تماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
شارع   222 رقم  التجاري  الطابق 
222)8 طانطان   - الفتح حي الجديد 

املغرب نتيجة لوقف النشاط.
و عين:

و  خطي8  اسمهان  السيد(ة) 
الجديد  حي   22 مجموعة  عنوانه(ا) 
222)8 طانطان املغرب كمصفي (ة) 

للشركة.
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و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
وفي الطابق   (2(( فبراير   29 بتاريخ 
حي  الفتح  شارع   222 رقم  التجاري 

الجديد - 222)8 طانطان املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بطانطان بتاريخ 27 فبراير 

))2) تحت رقم 40/2022.

98(I

CAFIGEC

MISTER NAFBAY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAFIGEC
 rue al, fourat 2éme etage 39
 maarif 39 rue al, fourat 2éme
 etage maarif، 20100، casa

maroc
MISTER NAFBAY شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 6) زنقة 

مر2 السلطان الشقة 3 الطابق 2 - 
2222) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
533229

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(( فبراير   27
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MISTER NAFBAY
سيارة   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

إسعاف.
زنقة   (6  : عنوان املقر اال تماعي 
مر2 السلطان الشقة 3 الطابق 2 - 

2222) الدار البيضاء املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 
درهم، مقسم كالتالي:

 2.222  : السيد عبد القادر نفيلي 
حصة بقيمة 222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عبد القادر نفيلي عنوانه(ا) 
 7 الشقة  عملية القصبة مدخل فاء 
الدار   (2222 الحسني  حي   3 الرقم 

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد القادر نفيلي عنوانه(ا) 
 7 الشقة  عملية القصبة مدخل فاء 
الدار   (2222 الحسني  حي   3 الرقم 

البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم 823385.

983I

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

 STE MACRO TRADING«
»INTERNATIONAL

إعالن متعدد القرارات

 SOCIETE MAZAGAN
COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement Al Qods, El
Jadida ، 24000، الجديدة املغرب

 STE MACRO TRADING«
INTERNATIONAL« »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوان مقرها اال تماعي: »بيت 

املقاولة« 27، ساحة باستور، إقامة 
باستور، الطابق الساد2، الشقة 
5، - 2222) الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.28(362
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
))2)تم اتخاذ  فبراير   25 املؤرخ في 

القرارات التالية: 

على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
بلحمر  محمد  السيد  تفويت  مايلي: 
 (222) الشركة  في  حصصة   ميع 
السالم  عبد  السيد  لفائدة  حصة 
عبد  السيد  تعيين   (- اليحسيني. 
للشركة  كمسير  اليحسيني  السالم 

بعد إستقالة السيد محمد بلحمر.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
ينص  الذي   :6-7-24 رقم  بند 
الخاصة  البنود  تعديل  مايلي:  على 

بحصص الشركاء ومسير الشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم 28)823.
984I

GHRISS ISKAN sarl

شركة غريس اسكان ش.م.م - 
-GHRISS ISKAN sarl

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

GHRISS ISKAN sarl
 AVENUE IBN KHATIB RCE 4(

 KOUNOUZ RDC N°1 ، 30000،
FES MAROC

شركة غريس اسكان ش.م.م - 
GHRISS ISKAN sarl- شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي رقم )4 
شارع ابن الخطي8 اقامة الكنوز 

طابق االر�سي رقم 2 - 32222 فا2 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
72355

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   27
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
شركة   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 
 GHRISS  - ش.م.م  اسكان  غريس 

.-ISKAN sarl

غرض الشركة بإيجاز : عقارات
منعش عقاري.

 4( رقم   : عنوان املقر اال تماعي 
الكنوز  اقامة  الخطي8  ابن  شارع 
32222 فا2   -  2 طابق االر�سي رقم 

املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 522.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 : السيد محمد املسكاني الفياللي 
522.) حصة بقيمة 52.222) درهم 

للحصة .
 (.522  : مسكاني  حسن  السيد 
درهم   (52.222 بقيمة  حصة 

للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الفياللي  املسكاني  محمد  السيد 
السماعلة  زنقة   2 رقم  عنوانه(ا) 
السوي�سي  بركة  بن  املهدي  شارع 

22222 الرباط املغرب.
السيد حسن مسكاني عنوانه(ا) 
رقم 78) زنقة عبد الواحد اكومي حي 

بدر 32222 فا2 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الفياللي  املسكاني  محمد  السيد 
السماعلة  زنقة   2 رقم  عنوانه(ا) 
السوي�سي  بركة  بن  املهدي  شارع 

22222 الرباط املغرب
السيد حسن مسكاني عنوانه(ا) 
رقم 78) زنقة عبد الواحد اكومي حي 

بدر 32222 فا2 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   26 بتاريخ  بفا2  التجارية 

))2) تحت رقم 822.
985I

MOUSSAOUI MOHAMED

 COMPAGNIE TRAV
AOUICHA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة
MOUSSAOUI MOHAMED

 N 401 LOT ASSANAWBAR ،
53100، AZROU MAROC

COMPAGNIE TRAV AOUICHA



عدد 5725 - 8) ر 8 2443 )) مار2 ))2))الجريدة الرسمية   3962

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي مراب 
رقم 68-3 تجزئة آدم - 53222 ازرو 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2729

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(( فبراير   27
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.COMPAGNIE TRAV AOUICHA
 CONSEIL : غرض الشركة بإيجاز
 DE GESTION ET TRAVAUX

.DIVERS OU CONSTRUCTION
مراب   : اال تماعي  املقر  عنوان 
ازرو   53222  - 3-68 تجزئة آدم  رقم 

املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 : عويشة  ايت  عثمان  السيد 
درهم   222 بقيمة  حصة   2.222

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عويشة  ايت  عثمان  السيد 
آدم  تجزئة   224 رقم  عنوانه(ا) 

53222 ازرو املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عويشة  ايت  عثمان  السيد 
آدم  تجزئة   224 رقم  عنوانه(ا) 

53222 ازرو املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   27 بتاريخ  بازرو  االبتدائية 

))2) تحت رقم 68.
986I

BENKHALI COMPTA

STE OTIMRAN HIDAYA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BENKHALI COMPTA
 HAY REBAT AV REBAT RUE 3 N

، 93200، MDIQ MAROC
STE OTIMRAN HIDAYA شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي حي 
بوزغالل طريق سد اسمير املضيق - 

22)93 املضيق املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
32985

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(( فبراير   2(
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.OTIMRAN HIDAYA
مختلف   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اعمال البناء.
حي   : اال تماعي  املقر  عنوان 
 - بوزغالل طريق سد اسمير املضيق 

22)93 املضيق املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 2.222  : بطاش  نوردين  السيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  بطاش  نوردين  السيد 
حي بوزغالل طريق سد اسمير املضيق 

22)93 املضيق املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  بطاش  نوردين  السيد 
حي بوزغالل طريق سد اسمير املضيق 

22)93 املضيق املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   26 االبتدائية بتطوان بتاريخ 

))2) تحت رقم 627.

987I

VECTEUR TRAVAUX

فيكتور ترافو
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

VECTEUR TRAVAUX
6)، محج مر2 السلطان الطابق 

2 الشقة رقم 3 ، 2372)، 
الدارالبيضاء املغرب

فيكتور ترافو شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 6)، محج 
مر2 السلطان الطابق 2 الشقة 

رقم 3 - 2372) الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
532692

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   (2
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها : فيكتور 

ترافو.
أعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 
والسباكة  الكهربائية  التركيبات 
والتكييف وأعمال التركيبات األخرى.
عنوان املقر اال تماعي : 6)، محج 
مر2 السلطان الطابق 2 الشقة رقم 

3 - 2372) الدارالبيضاء املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 
درهم، مقسم كالتالي:

السيد محمد ايت لحسن احماد 
درهم   222 بقيمة  حصة   2.222  :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد ايت لحسن احماد 
دوار امزودار قلعة امكونة  عنوانه(ا) 

45822 تنغير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد ايت لحسن احماد 
دوار امزودار قلعة امكونة  عنوانه(ا) 

45822 تنغير املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم -.
988I

STE BIKAF INDUSTRI

 MED MZI DE TRAVAUX
DIVERS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

STE BIKAF INDUSTRI
 HAY LAHROUCH EL JADID

 GOURRAMA ، 52302،
GOURRAMA MAROC

 MED MZI DE TRAVAUX DIVERS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي قصر 

تازناقت مدغرة الراشيدية - 222)5 
الراشيدية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
25647

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   (4
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 MED  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.MZI DE TRAVAUX DIVERS
التسييج   : غرض الشركة بإيجاز 

/// األشغال املختلفة أو البناء.
قصر   : اال تماعي  املقر  عنوان 
 5(222  - تازناقت مدغرة الراشيدية 

الراشيدية املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 2.222  : محمد  املعزي  السيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  محمد  املعزي  السيد 
الراشيدية  امدغرة  تازناقت  قصر 

222)5 الراشيدية املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  محمد  املعزي  السيد 
الراشيدية  امدغرة  تازناقت  قصر 

222)5 الراشيدية املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  بالرشيدية  االبتدائية 

فبراير ))2) تحت رقم 25).
989I

Copmam

Copmam
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Copmam
زنقة ابن تومرت رقم 392 حي 

النهضة شيشاوة ، 42222، شيشاوة 
املغرب

Copmam شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي زنقة 

ابن تومرت رقم 392 حي النهضة 
شيشاوة - 42222 شيشاوة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

(245

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعداد القانون   (2(2 د نبر   (4

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.Copmam

التجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اإللكترونية .

: زنقة ابن  عنوان املقر اال تماعي 

تومرت رقم 392 حي النهضة شيشاوة 

- 42222 شيشاوة املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 2.222  : صايك  حمزة  السيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .

السيد حمزة صايك : رصيد بنكي 

بقيمة 222.222 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد حمزة صايك عنوانه(ا) حي 

شيشاوة   42222 شيشاوة  النهضة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد حمزة صايك عنوانه(ا) حي 

شيشاوة   42222 شيشاوة  النهضة 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ  بامنتانوت  االبتدائية 

فبراير ))2) تحت رقم 73/2022.

992I

EDIAN CONSULTING

AVOCATIER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EDIAN CONSULTING
48 زنقة طارق بن زياد مكت8 رقم 
3 القنيطرة، 24222، القنيطرة 

املغرب
AVOCATIER شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي مستوطنة 
ب 3) شارع أنوال إقامة فلوري 22 
مكت8 رقم 4 ميموزة القنيطرة - 

24222 القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
64325

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(( فبراير   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AVOCATIER
غرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشركة 
وتسيير  فالحية  مقاولة   •

االستغالل الفالحي
بجميع  الزراعة  و  •الفالحة 

أشكالها
الفاكهة  منتجات  تا ر  ميع   •*

والخضروات
• وحدة التبريد 

• الصناعات الغذائية
• أعمال متنوعة مرتبطة بالنشاط 

الفالحي 
• تا ر  ميع املنتجات الفالحية

• االستيراد والتصدير
املمتلكات  وتأ ير  ميع  حيازة   •

الفالحية

• تسويق واستيراد وتصدير  ميع 
املنتجات واملعدات الفالحية

تحقيق مشاريع مرتبطة بشكل   •
مباشر أو غير مباشر بالعالم الريفي

املغرب  برنامج  في  املشاركة   •
األخضر الوطني بكافة مكوناته

وبصورة أعم ، أي معاملة تجارية 
أو  منقولة  أو  مالية  أو  صناعية  أو 
عقارية قد تتعلق بشكل مباشر أو غير 
مباشر بأحد األشياء املذكورة أعاله ، 

أو قد تعزز تطوير الشركة 
عنوان املقر اال تماعي : مستوطنة 
 22 شارع أنوال إقامة فلوري   (3 ب 
 - القنيطرة  ميموزة   4 رقم  مكت8 

24222 القنيطرة املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 2.222  : الخمالي  بناصر  السيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  الخمالي  بناصر  السيد 
 –(653 رقم  فيال  الحدادة  تجزئة 

القنيطرة 24222 القنيطرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  الخمالي  بناصر  السيد 
 –(653 رقم  فيال  الحدادة  تجزئة 

القنيطرة 24222 القنيطرة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 27 فبراير 

))2) تحت رقم 92446.
992I

la sincérité إنتمائية 

 SOCIETE PHARMACIE
KARIA BA MOHAMED

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

la sincérité إنتمائية
زنقة بئر أنزران عمارة ٣ الشقة 
١٣ شارع محمد الخامس فا2 ، 

32222، فا2 املغرب
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 SOCIETE PHARMACIE KARIA
BA MOHAMED شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي مركز 
مولي بوشتى قرية بامحمد تاونات - 

34222 تاونات املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(233

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(2 د نبر   ((
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 SOCIETE PHARMACIE KARIA

. BA MOHAMED
الغرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 
من الشركة هو مزاولة مهنة الصيدلي
بيع املنتجات واألدوية بالجملة   •

والتجزئة
والجراحية  الطبية  املواد  بيع   •

واملنتجات شبه الصيدالنية
• تنفيذ الوصفات الطبية

• تحضير األدوية.
عنوان املقر اال تماعي : مركز مولي 
بوشتى قرية بامحمد تاونات - 34222 

تاونات املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسمال الشركة: 2.222.222 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد زهير السعداني خلف هللا 
درهم   222 بقيمة  حصة   22.222  :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
خلف  السعداني  زهير  السيد 
 326 حي ٱدارسة رقم  هللا عنوانه(ا) 

32222 فا2 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

خلف  السعداني  زهير  السيد 
 326 حي ٱدارسة رقم  هللا عنوانه(ا) 

32222 فا2 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   (7 بتاريخ  بتاونات  االبتدائية 

))2) تحت رقم 23.

99(I

jamal ait hommad

ادام تراف اند تيك
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

jamal ait hommad
 lascam residence yassir br nr 5
 nouveau quartier SIDI KACEM،

16000، SIDI KACEM MAROC
ادام تراف اند تيك شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 3) شارع 
انوال اقامة فلوري 22 مكت8 4 
قنيطرة 24222 قنيطرة مغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
64(73

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(( فبراير   27
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
ادام   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

تراف اند تيك.
: مقاول في  غرض الشركة بإيجاز 

االشغال املختلفة.
3) شارع  عنوان املقر اال تماعي : 
 4 مكت8   22 فلوري  اقامة  انوال 

قنيطرة 24222 قنيطرة مغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 
درهم، مقسم كالتالي:

 2.222  : محمد  معروفي  السيد 
حصة بقيمة 222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  محمد  معروفي  السيد 
شارع 42 رقم 227 حي املر2 26222 

سيدي قاسم مغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  محمد  معروفي  السيد 
شارع 42 رقم 227 حي املر2 26222 

سيدي قاسم مغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تحت   - بتاريخ  بالقنيطرة  االبتدائية 

رقم -.
993I

ابرتون محمد

ASSAYEL AL KHEIR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

ابرتون محمد
249 حي ازلي بلوك ) زنقة سطات 
مراكش ، 42222، مراكش اململكة 

املغربية
ASSAYEL AL KHEIR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي : زنقة 

القا�سي عياض اقامة ميرادور رقم 
29  ليز مراكش - 42222 مراكش 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.76762

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
2)2) تقرر حل  32 د نبر  املؤرخ في 
ذات  شركة   ASSAYEL AL KHEIR
رأسمالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها  وعنوان  درهم   2.222.222
عياض  القا�سي  زنقة  اإل تماعي 
29  ليز مراكش  اقامة ميرادور رقم 
نتيجة  املغرب  مراكش   42222  -

الستحالة تحقيق الهدف اال تماعي 
واالندماج في سوق االعمال.

و عين:
السيد(ة) محمد عبد هللا العطا2 
عياض  القا�سي  زنقة  عنوانه(ا)  و 
29  ليز مراكش  اقامة ميرادور رقم 
(ة)  42222 مراكش املغرب كمصفي 

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
زنقة  وفي   (2(2 د نبر   32 بتاريخ 
رقم  ميرادور  اقامة  عياض  القا�سي 
مراكش   42222  - مراكش  29  ليز 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   29 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

))2) تحت رقم 734)23.

994I

7P CONSEIL

HAMZA PRO SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

7P CONSEIL
 APPT04 N74 ANG AV FARHAT

 HACHAD ET GHANDI CITE
 ALQODS APPT04 N74 ANG AV
 FARHAT HACHAD ET GHANDI
 CITE ALQODS، 80000، AGADIR

- IDA OU TANANE MAROC
HAMZA PRO SERVICES شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي بلوك 23 
زنقة 2222 رقم 72 الحي املحمدي - 

82222 اكادير املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
52479

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   (7
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.HAMZA PRO SERVICES
أعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مختلفة ؛ االستراد و التصدير.
 23 عنوان املقر اال تماعي : بلوك 
 - الحي املحمدي   72 2222 رقم  زنقة 

82222 اكادير املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 2.222  : لحويج  حمزة  السيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  لحويج  حمزة  السيد 
 82222 بنسركاو   6( رقم   5 بلوك 

اكادير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  لحويج  حمزة  السيد 
 82222 بنسركاو   6( رقم   5 بلوك 

اكادير املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   24 بتاريخ  باكادير  التجارية 

))2) تحت رقم 228553.

995I

PME CONSULTING GROUP

SOEDAD IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

PME CONSULTING GROUP
23 إقامة املوحدين شارع مصر م ج 

فا2 ، 32222، فا2 املغرب
SOEDAD IMMOBILIER شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 66 
املكت8 22 الطابق الثاني مرك8 
الجواهر شارع السالوي - 32222 

فا2 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
72329

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(( فبراير   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOEDAD IMMOBILIER
اإلنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 
العقاري وبصفة عامة كل العمليات 
العقارية  وغير  العقارية  التجارية، 
واملالية املتعلقة بصفة مباشرة أو غير 

مباشرة بالهدف املذكور أعاله.
 66 رقم   : عنوان املقر اال تماعي 
مرك8  الثاني  الطابق   22 املكت8 
 32222  - السالوي  شارع  الجواهر 

فا2 املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 (22  : السطي  مصطفى  السيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
 (22  : الدكير  النبي  عبد  السيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
 (22  : السيد عبد العزيز باديس 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
 (22  : العلي حجيج  عبد  السيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
السيد عبد اللطيف احميد : 22) 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد مصطفى السطي عنوانه(ا) 
22 الزنقة )3 شارع طارق بن زياد واد 

فا2 32222 فا2 املغرب.
السيد عبد النبي الدكير عنوانه(ا) 
عين  األندلس   32 البديع  حدائق 
الشقف موالي يعقوب 32222 فا2 

املغرب.

باديس  العزيز  عبد  السيد 
رياض  تجزئة  26د  عنوانه(ا) 
الشقف  عين  طريق  الياسمين 

32222 فا2 املغرب.
حجيج  العلي  عبد  السيد 
عنوانه(ا) 5 شارع محمد عبدو إقامة 
 32222 الجديدة  املدينة  الفضيلة 

فا2 املغرب.
احميد  اللطيف  عبد  السيد 
النور  حي  ب6  بلوك   22 عنوانه(ا) 

32222 فا2 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد مصطفى السطي عنوانه(ا) 
22 الزنقة )3 شارع طارق بن زياد واد 

فا2 32222 فا2 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   25 بتاريخ  بفا2  التجارية 

))2) تحت رقم 2022/762.
996I

FONDATAX

OUAM SERV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FONDATAX
522 ، شارع القد2 ، الطابق 3 ، 5) 
، إقامة حدائق القد2 ، كاليفورنيا 
عين الشق 2462)- الدار البيضاء ، 

2462)، الدار البيضاء املغرب
OUAM SERV شركة ذات 
املسؤولية املحدودة(في طور 

التصفية)
وعنوان مقرها اإل تماعي 57 شارع 
 نين تجزئة ratc حي القد2 سيدي 
البرنو�سي الدار البيضاء - 2622) 

الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.383683

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
))2) تقرر حل  28 فبراير  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
رأسمالها  مبلغ   OUAM SERV
مقرها  وعنوان  درهم   222.222
 ratc اإل تماعي 57 شارع  نين تجزئة

الدار  البرنو�سي  القد2 سيدي  حي 
البيضاء  الدار   (2622  - البيضاء 

املغرب نتيجة ل : وقف النشاط.
و حدد مقر التصفية ب 57 شارع 
 نين تجزئة ratc حي القد2 سيدي 
 (2622  - البيضاء  الدار  البرنو�سي 

الدار البيضاء املغرب. 
و عين:

وليد ر�سى و عنوانه(ا)  السيد(ة) 
24 زنقة ابو ثور إقامة رامي ) ط) ش 
الدار   (2372 املعاريف البيضاء   25
البيضاء املغرب كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
-تم   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 
التجارية  باملحكمة  القانوني  اإليداع 
فبراير   27 بتاريخ  البيضاء  بالدار 

))2) تحت رقم 823439.
997I

COMPTABLE ELKHALFI

»BEMI PLANCHER«
إعالن متعدد القرارات

COMPTABLE ELKHALFI
 N°2, LOT AMMAR, SIDI

 BENNOUR ، 24350، SIDI
BENNOUR MAROC

»BEMI PLANCHER« »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوان مقرها اال تماعي: بالطريق 
رقم 7 (طريق مراكش) دوار الزقاقرة 

العطاطرة - 4352) سيدي بنور 
املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.2763
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
))2)تم اتخاذ  فبراير   24 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
مسؤولية  ذات  شركة  حل  تقرر 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 
 »BEMI PLANCHER« تسميتها: 
مصطفى  بنكيران  السيد  وعين 
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الخليل  زنقة   47 بتجزئة  عنوانه 
املغرب   (4352 فا2   ( الفرح  حي 
كمصفي للشركة. وعين مقر التصفية 
(طريق مراكش)   7 بالطريق رقم  في: 
سيدي  العطاطرة  الزقاقرة  دوار 

بنور4352) سيدي بنور املغرب
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
على  ينص  الذي   :(9 رقم  بند 
مايلي: البند الخاص بحل الشركة تم 

اإليداع القانوني
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  بنور  بسيدي  االبتدائية 

فبراير ))2) تحت رقم 8).

998I

FIDUCO TANTAN

JAABOU FISH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

FIDUCO TANTAN
 AVENUE HASSAN II ، 82010،

TAN-TAN maroc
JAABOU FISH شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي : حي 
السالم 2 الوطية - 222)8 طانطان 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.3867

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر   (2(( فبراير   22 في  املؤرخ 
ذات  شركة   JAABOU FISH حل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 
 222.222 رأسمالها  مبلغ  الوحيد 
اإل تماعي حي  درهم وعنوان مقرها 
طانطان   8(222  - الوطية   2 السالم 

املغرب نتيجة لوقف النشاط.
و عين:

السيد(ة) رشيد  عبو و عنوانه(ا) 
28 زنقة ابن خلدون 222)8 طانطان 

املغرب كمصفي (ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
حي  وفي   (2(( فبراير   22 بتاريخ 
طانطان   8(222  - الوطية   2 السالم 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بطانطان بتاريخ 27 فبراير 

))2) تحت رقم 39/2022.

999I

CENTRE AZROU SERVICES

ASMAE AZROU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CENTRE AZROU SERVICES
 CENTRE AZROU ، 53100،

AZROU MAROC
ASMAE AZROU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 62 
تجزئة مشليفن ) أحداف ازرو 

53222 آزرو املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
27(2

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(( فبراير   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ASMAE AZROU
األشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

العامة.
التجارة.

االستيراد والتصدير..
رقم   : اال تماعي  املقر  عنوان 
أحداف ازرو   ( تجزئة مشليفن   62

53222 آزرو املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسمال الشركة: 2.222.222 
درهم، مقسم كالتالي:

السيد الزرهوني محمد : 22.222 
حصة بقيمة 222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الزرهوني محمد عنوانه(ا) 
53222 آزرو  ) أحداف  62 مشليفن 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الزرهوني محمد عنوانه(ا) 
53222 آزرو  ) أحداف  62 مشليفن 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   28 بتاريخ  بازرو  االبتدائية 

))2) تحت رقم 2)27.

2222I

NORD SUD MANAGEMENT

RCG INTERNATIONNAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

NORD SUD MANAGEMENT
 C/O CAE ILOT 43 B BUREAU

 ZONE FRANCHE ، 25/24
92222، طنجة املغرب

RCG INTERNATIONNAL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

 C / O CAE وعنوان مقرها اإل تماعي
ILOT 43B / Espace 9-43 منطقة 
التصدير الحرة - 92222 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2(4352
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   24
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 RCG  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.INTERNATIONNAL
دراسات   : بإيجاز  غرض الشركة 
وصيانة  وإصالح  وتركي8  وتصميم 
والشبكات  الصناعية  اآلالت 
املنخفض  الجهد  ذات  الكهربائية 

واملتوسط والعالي..
 C / O  : اال تماعي  املقر  عنوان 
 CAE ILOT 43B / Espace 9-43
 92222  - الحرة  التصدير  منطقة 

طنجة املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .
 63.842 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  خوري  ربيح  السيد 
 Ave André Koechlin 90000  2(

بيلفورت فرنسا.
خوري  تيريز  ماري  السيدة 
شارع  بجاني  مركز  عنوانه(ا) 
برينسيبال 22222 ذوق مكايل لبنان 

.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  خوري  ربيح  السيد 
 Ave André Koechlin 90000  2(

بيلفورت فرنسا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   28 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

))2) تحت رقم 32)2.
2222I

CABINET BAHMAD

EVO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET BAHMAD
إقامة مراكش بالزا عمارة د 2 شقة 
ب 2) الطابق الثاني  ليز مراكش 
إقامة مراكش بالزا عمارة د 2 شقة 
ب 2) الطابق الثاني  ليز مراكش، 

42222، مراكش املغرب
EVO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
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وعنوان مقرها اإل تماعي مكت8 رقم 
) على اليمين شقة رقم 6 زاوية زنقة 
طارق ابن زياد وابن عائشة إقامة 
اكسيل سيور عمارة 28 - 42222 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2((837
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   (4
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

.EVO : اإلقتضاء بمختصر تسميتها
مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االتصاالت.
مكت8   : اال تماعي  املقر  عنوان 
6 زاوية  ) على اليمين شقة رقم  رقم 
عائشة  وابن  زياد  ابن  طارق  زنقة 
 -  28 عمارة  سيور  اكسيل  إقامة 

42222 مراكش املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  دينولي  مهدي  السيد 
25 زنقة بيير مينديس فرنسا 94622 

شوازي لو روا فرنسا.
الفاضلي  لطيفة  السيدة 
عنوانه(ا) كولف سيتي مدخل العنبر 
عمارة 56 شقة ) بريستيجيا 42222 

مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة امال رصام عنوانه(ا) رقم 
سال   22222 بطانة  منيرة  تجزئة   9

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   26 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

))2) تحت رقم 962)23.
222(I

NOUR R.E

NOUR R.E
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NOUR R.E

 CT1302 KM1 ZONE

 INDUSTRIELLE JORF

 LASFAR CT1302 KM1 ZONE

 INDUSTRIELLE JORF LASFAR،

EL JADIDA ،24000 املغرب

NOUR R.E شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي )232 كلم 

2  رف األصفر الجديدة املغرب - 

4222) الجديدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

29227

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   22

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 NOUR : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.R.E

التطوير   : بإيجاز  غرض الشركة 

العقاري.

 232(  : اال تماعي  املقر  عنوان 

كلم 2  رف األصفر الجديدة املغرب 

- 4222) الجديدة املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

بقيمة   222  : أنوار را�سي  السيد 

222 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  را�سي  أنوار  السيد 

زاوية شارع بغداد و زنقة أكرا  فيال2 

4222) الجديدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد را�سي أنوار عنوانه(ا) فيال 

2 زاوية شارع بغداد زنقة أكرا 4222) 

الجديدة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   32 االبتدائية بالجديدة بتاريخ 

))2) تحت رقم 7442).

2223I

النملي عبد العزيز

روماف

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر اال تماعي للشركة

النملي عبد العزيز

مكات8 رياض السالم تجزئة املطاحن 

االدريسية شارع الجيش امللكي 

الطابق 4 مكت8 26 ، 32222، فا2 

املغرب

روماف شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي عمارة 3) 

بلوك 6 سه8 الورد - 32222 فا2 

املغرب.

تحويل املقر اال تماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.642(9

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في )) مار2 2)2) تم تحويل 

من  للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 

 - الورد  سه8   6 بلوك   (3 »عمارة 

32222 فا2 املغرب« إلى »دوار أوالد 

فا2   32222  - الطي8  حموأوالد 

املغرب«

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   24 بتاريخ  بفا2  التجارية 

2)2) تحت رقم 4)7).

2224I

ALISSONE CONSULTING

SG2N SARL.AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ALISSONE CONSULTING
 310Angle BD Omar Riffi Et La
 Liberte CASABLANCA، 20120،

CASABLANCA MAROC
SG(N SARL.AU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي : شارع 
لاللة الياقوت ورحال املسكيني 
عمارة »ب« شقة 22 الطابق 

الرابع الدار البيضاء. 2)22) الدار 
البيضاء. املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5(97(2

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   25
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 SG(N  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.SARL.AU
غرض الشركة بإيجاز : • 

االستيراد والتصدير.
شراء  تصدير،  استيراد،   •
ومنتجات  الخياطة  لوازم  وبيع، 

الخياطة و الفصالة.
وشراء  وتصدير  استيراد   •
مستلزمات  وعرض  ميع  وبيع 
واإلكسسوارات  والعينات  النسيج 
وغيرها الستخدامها في تصنيع  ميع 
واألطفال  والنساء  للر ال  املالبس 

املعدة للتصدير أو للبيع املحلي.
أو  املال  رأ2  في  املشاركة   •
أو  الشركات  في  ميع  الحصص 

املؤسسات وشراء سند او قيمته ؛
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العمليات  عام،  ميع  وبشكل   •
واملالية  والصناعية  التجارية 
أو  مباشر  بشكل  املتعلقة  والعقارية 
غير مباشر باألنشطة املذكورة أعاله 
أو التي من املحتمل أن تعزز تطوير 

الشركة.
تنفيذ  للشركة  يجوز   •
ضمن  تدخل  التي  العمليات   ميع 
باملشاركة  أو  بمفردها  إما  أنشطتها، 
أو باالشتراك، بأي شكل من األشكال، 
أطراف  عن  نيابة  أو  لنفسها  سواء 

ثالثة، أو بأي وسيلة أخرى.
شارع   :  : اال تماعي  املقر  عنوان 
املسكيني  ورحال  الياقوت  لاللة 
الطابق الرابع   22 شقة  »ب«  عمارة 
الدار البيضاء. 2)22) الدار البيضاء. 

املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  لحري�سي  عادل  السيد 
 LOT LAILA 2 N 2 CALIFORNIE
الدار   CASABLANCA (2252

البيضاء. املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  لحري�سي  عادل  السيد 
 LOT LAILA 2 N 2 CALIFORNIE
الدار   CASABLANCA (2252

البيضاء. املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (5 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يناير ))2) تحت رقم -.
2225I

موثق

pneumatique souss
إعالن متعدد القرارات

موثق
بوسكورة ، 22)4)، بوسكورة 

املغرب
pneumatique souss »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرها اال تماعي: 
الدارالبيضاء 27 زنقة أ، حي التيسير 
)، الحي املحمدي - - الدار البيضاء 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.88572

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
اتخاذ  ))2)تم  يناير   (5 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
محمد  السيد  طرف  من  صدقة 
اوحميد لفائدة السيد احمد اوحميد 
في  حصة   8222 لكافة حصصه اي 
الشركة املحدودة املسؤولية املسماة 

 »pneumatique souss«
قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 
من  اوحميد  السيد محمد  استقالة 

مهامه كمسير وحيد .
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
كمسير  اوحميد  احمد  السيد  تعين 

وحيد ملدة غير محدودة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
محددا  سيبقى  الشركة  رأسمال 
على  مقسمة  درهم،   822222 في 
8222 حصة ا تماعية ذات القيمة 
حصة،  لكل  درهم   222 االسمية 
التالي:السيد  الشكل  على  مقسمة 

أحمد اوحميد : 8222 حصة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم 822367.

2226I

ALLEGEANCE CONSULTING

 Professionnel importation 
distribution SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

ALLEGEANCE CONSULTING
ساحة الرودني تقاطع شارع طانطان 
و شارع لبنان اقامة لينى رقم 52&52 

، 92222، طنجة املغرب

 Professionnel importation 
distribution SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي : تقاطع 
شارع طنطان وليبيا اقامة لينا 
الطابق الرابع رقم 49 طنجة - 

92222 طنجة املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.53347

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر   (2(( يناير   23 في  املؤرخ 
 Professionnel importation حل 
ذات  شركة   distribution SARL
رأسمالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها  وعنوان  درهم   22.222
اإل تماعي تقاطع شارع طنطان وليبيا 
 49 رقم  الرابع  الطابق  لينا  اقامة 
طنجة - 92222 طنجة املغرب نتيجة 

النخفاض رقم املعامالت .
و عين:

و  لعرو�سي  امل  السيد(ة) 
عنوانه(ا) شارع سيدي اعمار رقم 32 
(ة)  املغرب كمصفي  طنجة   92222

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
تقاطع  وفي   (2(( يناير   23 بتاريخ 
شارع طنطان وليبيا اقامة لينا الطابق 
الرابع رقم 49 طنجة - 92222 طنجة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   (7 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

))2) تحت رقم 52338).

2227I

كافجيد

AMIWAI-TRAV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

كافجيد
86 زنقة 265 مجموعة *ه* حي 
االلفة، 2))2)، الدار البيضاء 

املغرب
AMIWAI-TRAV شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 22 زنقة 
الشراردة الطابق السفلي بوركون - 

2253) الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

53(789
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   (4
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AMIWAI-TRAV
أعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء و األشغال املختلفة.
زنقة   22  : عنوان املقر اال تماعي 
 - الطابق السفلي بوركون  الشراردة 

2253) الدار البيضاء املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسمال الشركة: 222.222.) 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد الحفيان الحسان : 8.222 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
 4.222  : الحفيان  أنيس  السيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
 4.222  : الحفيان  وليد  السيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
 4.222  : السيدة إشراق الحفيان 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الحسان  الحفيان  السيد 
 495 رقم  القد2  حي  عنوانه(ا) 
سيدي قاسم   26222 سيدي قاسم 

املغرب.
عنوانه(ا)  الحفيان  أنيس  السيد 
سيدي قاسم   (85 حي القد2 رقم 

26222 سيدي قاسم املغرب.
عنوانه(ا)  الحفيان  وليد  السيد 
سيدي قاسم   495 حي القد2 رقم 

26222 سيدي قاسم املغرب.
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السيدة إشراق الحفيان عنوانه(ا) 
سيدي قاسم   495 حي القد2 رقم 

26222 سيدي قاسم املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  بونعوج  يونس  السيد 
السالم  بلوك   7 رقم  السالوي  حي 
سيدي قاسم   26222 سيدي قاسم 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم 823248.

2228I

كافجيد

BUILCA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

كافجيد
86 زنقة 265 مجموعة *ه* حي 
االلفة، 2))2)، الدار البيضاء 

املغرب
BUILCA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 77 زنقة 

محمد سميحة الطابق 22 رقم 57 - 
2225) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
53(787

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   (4
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BUILCA
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
زنقة   77  : عنوان املقر اال تماعي 
 - 57 22 رقم  محمد سميحة الطابق 

2225) الدار البيضاء املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 
درهم، مقسم كالتالي:

 722  : اللبار  الفتاح  السيد عبد 
حصة بقيمة 222 درهم للحصة .

حصة   322  : اللبار  أنس  السيد 
بقيمة 222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

اللبار  الفتاح  عبد  السيد 
تجزئة بكاطيل   6 زنقة   63 عنوانه(ا) 

بولو 2)24) الدار البيضاء املغرب.
 63 عنوانه(ا)  اللبار  انس  السيد 
 (24(2 تجزئة بكاطيل بولو   5 زنقة 

الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
 63 عنوانه(ا)  اللبار  انس  السيد 
 (24(2 تجزئة بكاطيل بولو   5 زنقة 

الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم 823249.
2229I

كافجيد

FANASIL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

كافجيد
86 زنقة 265 مجموعة *ه* حي 
االلفة، 2))2)، الدار البيضاء 

املغرب
FANASIL شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 77 زنقة 

محمد سميحة الطابق 22 رقم 57 - 
2225) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
53(785

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   (2

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.FANASIL
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
زنقة   77  : عنوان املقر اال تماعي 
 - 57 22 رقم  محمد سميحة الطابق 

2225) الدار البيضاء املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 2.222  : دحماني  خالد  السيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  دحماني  خالد  السيد 
 2(9 رقم   49 زنقة   ( البركة  تجزئة 
البيضاء  الدار   (2472 الشق  عين 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  دحماني  خالد  السيد 
 2(9 رقم   49 زنقة   ( البركة  تجزئة 
البيضاء  الدار   (2472 الشق  عين 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم 823252.

2222I

COMPTE A JOUR

SM BETIT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

COMPTE A JOUR
 BP N° 5173 OLD MILMOUN
 NADOR ، 62000، NADOR

MAROC

SM BETIT شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي حي اوالد 
بوطي8 سكتور ب الناظور - 222)6 

الناظور املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(3569
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   27
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 SM  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BETIT
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األمتعة الغير املرفقة
الصعيدين  على  البضائع  نقل 

الوطني والدولي لآلخرين.
: حي اوالد  عنوان املقر اال تماعي 
بوطي8 سكتور ب الناظور - 222)6 

الناظور املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
522 حصة   : السيد ميلود سولة 

بقيمة 222 درهم للحصة .
حصة   (52  : مالي محمد  السيد 

بقيمة 222 درهم للحصة .
حصة   (52  : مالي مو�سى  السيد 

بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  سولة  ميلود  السيد 
 34 ا رقم  اوالد بوطي8 سكتور  حي 

الناظور 222)6 الناظور املغرب .
حي  السيد مالي محمد عنوانه(ا) 
الناظور  ب  سكتور  بوطي8  اوالد 

222)6 الناظور املغرب .
حي  السيد مالي مو�سى عنوانه(ا) 
الناظور  ب  سكتور  بوطي8  اوالد 

222)6 الناظور املغرب .



عدد 5725 - 8) ر 8 2443 )) مار2 ))2))الجريدة الرسمية   3970

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  سولة  ميلود  السيد 
 34 ا رقم  اوالد بوطي8 سكتور  حي 

الناظور 222)6 الناظور املغرب 
حي  السيد مالي محمد عنوانه(ا) 
الناظور  ب  سكتور  بوطي8  اوالد 

222)6 الناظور املغرب 
حي  السيد مالي مو�سى عنوانه(ا) 
الناظور  ب  سكتور  بوطي8  اوالد 

222)6 الناظور املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتاريخ 24 فبراير 

))2) تحت رقم 28).
2222I

FINANCE PERFORMANCE CONSEIL

NEXWAY MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير  ديد للشركة

 FINANCE PERFORMANCE
CONSEIL

تقاطع شارع موالي رشيد و عبد 
الكريم الخطابي،عمارة مركز أعمال 
 ليز، الطابق الثالث، مكت8 رقم 2) 

، 42222، مراكش املغرب
NEXWAY MAROC شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي تجـزئـة 

الــزيـتـون الـمـحـاميد، رقــم 75 الـطـابـق 
الـثـانـي، مــكــتــ8 رقـــم 2 - 42222 

مراكش املغرب.
تعيين مسير  ديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.53267

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
2)2) تم تعيين  22 د نبر  املؤرخ في 
السيد(ة)  للشركة  مسير  ديد 
GIPON GUILLAUME كمسير وحيد

تبعا إلقالة مسير
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   27 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

))2) تحت رقم 995)23.
222(I

Fidel Audit

MUSOU BAT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Fidel Audit
3) شارع ال يروند إقامة 222) ، 

Casablanca Maroc ،(2522
MUSOU BAT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي )2 زنقة 
سارية بن زنيم الطابق 3 الشقة 3 
بامليير - 2342) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
533227

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   23
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MUSOU BAT
أعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء ومنعش عقاري.
زنقة   2(  : عنوان املقر اال تماعي 
الشقة   3 الطابق  زنيم  بن  سارية 
البيضاء  الدار   (2342  - بامليير   3

املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 522  : السيد اشويكري مصطفى 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
السيد لطفي سفيان : 522 حصة 

بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
مصطفى  اشويكري  السيد 
عنوانه(ا) حي موالي رشيد مجموعة 
الدار   (2662  5 رقم   (7 زنقة   4

البيضاء املغرب.

عنوانه(ا)  سفيان  لطفي  السيد 
 93 رقم   (3 زنقة   ( تجزئة املكانسة 

بوسكورة 7222) النواصر املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
مصطفى  اشويكري  السيد 
عنوانه(ا) حي موالي رشيد مجموعة 
الدار   (2662  5 رقم   (7 زنقة   4

البيضاء املغرب
عنوانه(ا)  سفيان  لطفي  السيد 
 93 رقم   (3 زنقة   ( تجزئة املكانسة 

بوسكورة 7222) النواصر املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم 6387.

2223I

AMJAD ANOUAR

AGRIKAOUK
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AMJAD ANOUAR
 HAY ESSALAM BLOC 10 N°

 APPT 05 ، 14200، SIDI 84-83
SLIMANE MAROC

AGRIKAOUK شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي اقامة 

وداد  هان زاوية شالرع بئرانزران 
و املغرب العربي شقة رقم )2 - 
22)24 سيدي سليمان املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3325

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(( فبراير   29
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AGRIKAOUK
استغالل   : غرض الشركة بإيجاز 

األرا�سي الفالحية.
اقامة   : اال تماعي  املقر  عنوان 
وداد  هان زاوية شالرع بئرانزران و 
املغرب العربي شقة رقم )2 - 22)24 

سيدي سليمان املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 2.222  : حميد  لوكاوك  السيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  حميد  لوكاوك  السيد 
سيدي   24(22  44 رقم  أكدال  حي 

سليمان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  حميد  لوكاوك  السيد 
سيدي   24(22  44 رقم  أكدال  حي 

سليمان املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بسيدي سليمان بتاريخ 27 

فبراير ))2) تحت رقم 30/2022.

2224I

Y§ S AGRICOLE SARL AU

Y§ S AGRICOLE SARL AU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Y§ S AGRICOLE SARL AU
 AV MOHAMED BEN 2(2
 ABDELAH N1 ، 90000،

TANGER MAROC
Y§ S AGRICOLE SARL AU شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 
محمد بن عبد هللا رقم 2 طنجة 

طنجة 92222 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
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رقم التقييد في السجل التجاري : 

2(4699

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 

تم إعداد القانون   (2(( فبراير   28

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 Y§ S  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. AGRICOLE SARL AU

القيام   : بإيجاز  الشركة  غرض 

باألنشطة الزراعية

تأ ير وبيع اآلالت بجميع أنواعها 

لالستغالل.

شارع   : اال تماعي  املقر  عنوان 

طنجة   2 رقم  هللا  عبد  بن  محمد 

طنجة 92222 طنجة املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  الوهابي  ياسين  السيد 

غرانادا  اقامة  نفارا  غرانادا  شارع 

طنجة   92222  38 رقم   2 طابق 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  الوهابي  ياسين  السيد 

غرانادا  اقامة  نفارا  غرانادا  شارع 

طنجة   92222  38 رقم   2 طابق 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   27 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

))2) تحت رقم -.

2225I

BCNG

STE: VENETO PIECE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BCNG
 BD. ZERKTOUNI ,(65

 9ÈME ETAGE N°92 265, BD.
 ZERKTOUNI 9ÈME ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA
MAROC

STE: VENETO PIECE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 65)، 
شارع الزرقطوني الطابق 9 رقم )9 - 

2252) الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5(9939
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   28
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE:  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.VENETO PIECE
اإلستيراد   : غرض الشركة بإيجاز 

والتصدير.
 ،(65  : اال تماعي  املقر  عنوان 
شارع الزرقطوني الطابق 9 رقم )9 - 

2252) الدار البيضاء املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:  رأسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:
 : نظيف  يوسف  السيد 
50.000,00 حصة بقيمة 222 درهم 

للحصة .
 : نظيف  املصطفى  السيد 
50.000,00 حصة بقيمة 222 درهم 

للحصة .
 522  : نظيف  يوسف  السيد 

بقيمة 222 درهم.

 522  : نظيف  املصطفى  السيد 
بقيمة 222 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  نظيف  يوسف  السيد 
حي الهدى زنقة 24 ق ج 2252) الدار 

البيضاء املغرب.
السيد املصطفى نظيف عنوانه(ا) 
 (2252  2 بلوك  الكرم  حي   25

خريبكة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  نظيف  يوسف  السيد 
حي الهدى زنقة 24 ق ج 2252) الدار 

البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ - تحت 

رقم -.

2226I

M.O FINANCE CONSEIL

ازهور خزافي
عقد تسيير حر ألصل تجاري (األشخاص 

الطبيعيون)

عقد تسيير حر ألصل تجاري
ازهور خزافي

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
السيد(ة)  أعطى   (2(( فبراير   26
للبطاقة  (ة)  الحامل  خزافي  ازهور 
املسجل   Q293629 رقم  الوطنية 
بالسجل التجاري 236372 باملحكمة 
التجارية بمراكش حق التسيير الحر 
املوقع  ب  الكائن  التجاري  لألصل 
دكالة  باب   6 املصفيوي  العقاري 
أ في الطابق   22 و   22 املتجر رقم   ،
مراكش   42222  - مراكش   ، األر�سي 
 PRUNE IN للسيد(ة)  املغرب 
 M m e   MORROCCO
 ANGUENOT EMMANUELLE
(ة)  الحامل   MARIE NICOLE
 28AF58446 للبطاقة الوطنية رقم 
فبراير   25 تبتدئ من  سنة   25 ملدة 
 (2(3 غشت   24 في  تنتهي  و   (2((

مقابل مبلغ شهري 8.222 درهم.

2227I

مستأمنة القصبة كونطا

SOCIETE MARLEX SERVICE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مستأمنة القصبة كونطا
الحي االداري الشقة رقم ٣ قصبة 
تادلةالحي االداري الشقة رقم ٣ 
قصبة تادلة الحي االداري الشقة 
رقم ٣ قصبةالحي االداري الشقة 

رقم ٣ قصبة تادلة، 3522)، قصبة 
تادلة املغرب

 SOCIETE MARLEX SERVICE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 6)تجزيئة 

السالم 22 حي السالم بو نيبة 
خريبكة - 5222) بو نيبة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
7442

 22 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(2 د نبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. SOCIETE MARLEX SERVICE
تا ر   : بإيجاز  الشركة  غرض 
وتوزيع  ميع املنتجات الغذائية من 

 ميع األنواع بالتفصيل
عنوان املقر اال تماعي : 6)تجزيئة 
بو نيبة  السالم  حي   22 السالم 

خريبكة - 5222) بو نيبة املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 2.222  : الغيتي  حمزة  السيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
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والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  الغيتي  حمزة  السيد 
السالم  حي   22 السالم  تجزيئة   (6
بو نيبة   (5222 خريبكة  بو نيبة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  الغيتي  حمزة  السيد 
السالم  حي   22 السالم  6)تجزيئة 
بو نيبة   (5222 خريبكة  بو نيبة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   27 االبتدائية بخريبكة بتاريخ 

))2) تحت رقم 22.

2228I

مكت8 معيشة للحسابات و األستشارات الجبائية

CHEF FOOD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

مكت8 معيشة للحسابات و 
األستشارات الجبائية

حي السالم بلوك E رقم )) -- سيدي 
سليمان ، 22)24، سيدي سليمان 

املغرب
CHEF FOOD شركة ذات 
املسؤولية املحدودة(في طور 

التصفية)
وعنوان مقرها اإل تماعي تجزئة 
كوسيناب ب شارع الحسن الثاني 
رقم 6 - 22)24 سيدي سليمان 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(435

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
))2) تقرر حل  28 فبراير  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
رأسمالها  مبلغ   CHEF FOOD
مقرها  وعنوان  درهم   222.222
اإل تماعي تجزئة كوسيناب ب شارع 
الحسن الثاني رقم 6 - 22)24 سيدي 
تدهور   : ل  نتيجة  املغرب  سليمان 

القطاع.

تجزئة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
كوسيناب ب شارع الحسن الثاني رقم 

6 - 22)24 سيدي سليمان املغرب. 
و عين:

و  الشبالوي  محمد  السيد(ة) 
عنوانه(ا) حي الفرح ) شارع مصمودة 
رقم 28 32222 فا2 املغرب كمصفي 

(ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
-تم   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 
اإليداع القانوني باملحكمة االبتدائية 
فبراير   28 بتاريخ  سليمان  بسيدي 

))2) تحت رقم 31/2022.
2229I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

كرنيو مروك
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 AEX ET COM MAROC AUDIT
ET EXPERTISE

زاوية شارع محمد الخامس و شارع 
ابن كثير إقامة دو2 مار2 رقم 44 ، 

92222، طنجة املغرب
كرنيو مروك شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 
بوركون ،زنقة  عفر بن حبي8 

،إقامة مشرق ) ،الطابق األول ، 
رقم 3 ، الدار البيضاء - 2222) 

الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
53(453

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   (2
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
كرنيو   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

مروك.
شراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

منتجات اللحوم وبيعها بالجملة.
شارع   : اال تماعي  املقر  عنوان 
حبي8  بن  ،زنقة  عفر  بوركون 
 ، األول  ،الطابق   ( مشرق  ،إقامة 
 (2222  - البيضاء  الدار   ،  3 رقم 

الدارالبيضاء املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 22.222 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
الشركة كارنيو كروب : 222 حصة 

بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  كروب  كارنيو  الشركة 
 56( مكت8 رقم   ، شارع الشانزليزيه 
 75228 فرنسا   ، باريس   ،  75228  ،

باريس فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
 ،75 السيد أمين نيازي عنوانه(ا) 
البيضاء  ،الدار  درب خالد   26 زنقة 

2222) الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم 972)82.
22(2I

ALLEGEANCE CONSULTING

 PLAYA PROMOSTAND
SARL

إعالن متعدد القرارات

ALLEGEANCE CONSULTING
ساحة الرودني تقاطع شارع طانطان 
و شارع لبنان اقامة لينى رقم 52&52 

، 92222، طنجة املغرب
 PLAYA PROMOSTAND SARL
»شركة ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها اال تماعي: شارع 
محمد الخامس زنقة يوسفية 

الطابق 2 رقم 2) - 92222 طنجة 
املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.(5322
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
اتخاذ  ))2)تم  يناير   24 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
مسير  ديد  تعيين  رقم  قرار 
مايلي:  على  ينص  الذي   : للشركة 
السيد  للشركة  مسير  ديد  تعيين 
وحيد  كمسير  السباعير  اسماعيل 
مرية  السيدة  استقالة  لقبول  تبعا 

الوليدي 
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
على  ينص  الذي   :23 رقم  بند 
للشركة  مسير  ديد  تعيين  مايلي: 
كمسير  السباعير  اسماعيل  السيد 
السيدة  استقالة  لقبول  تبعا  وحيد 

مرية الوليدي 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   26 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

))2) تحت رقم 9)522).

22(2I

ALLEGEANCE CONSULTING

 COMPTOIR MAGHREBIN
 DU MATERIEL MEDICAL
 SIGLE » C3M « SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

ALLEGEANCE CONSULTING
ساحة الرودني تقاطع شارع طانطان 
و شارع لبنان اقامة لينى رقم 52&52 

، 92222، طنجة املغرب
 COMPTOIR MAGHREBIN DU
 MATERIEL MEDICAL SIGLE »
C3M « SARL AU  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإل تماعي شارع ابي 
الحسن شادلي عمارة ياسين طابق 
رقم 2 شقة رقم 6 - 92222 طنجة 

املغرب.
حل شركة
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رقم التقييد في السجل التجاري 
.922(3

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل   (2(( يناير   (6 املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 COMPTOIR الوحيد  الشريك 
 MAGHREBIN DU MATERIEL
 MEDICAL SIGLE » C3M « SARL
 222.222 مبلغ رأسمالها    AU
درهم وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 
ياسين  عمارة  شادلي  الحسن  ابي 
 92222  -  6 شقة رقم   2 طابق رقم 
انخفاض   : ل  نتيجة  املغرب  طنجة 

رقم املعامالت .
و حدد مقر التصفية ب شارع ابي 
طابق  ياسين  عمارة  شادلي  الحسن 
طنجة   92222  -  6 شقة رقم   2 رقم 

املغرب. 
و عين:

العلوي  يوسف  السيد(ة) 
املستعين و عنوانه(ا) اقامة البستان 
 24 رقم  السياب  شاكر  بدر  زنقة 
املغرب  فا2   32222  ( الشقة 

كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
-تم   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 
التجارية  باملحكمة  القانوني  اإليداع 
بطنجة بتاريخ 26 فبراير ))2) تحت 

رقم 8)522).

22((I

DMINA HOUSE 2الدمينة هاو

DMINA HOUSE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر اال تماعي للشركة

DMINA HOUSE 2الدمينة هاو
دوار الدمينة ، ماعة الساحل 

الشمالي،أصيلة ، 92252، أصيلة 
املغرب

DMINA HOUSE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

 N°5 Rue وعنوان مقرها اإل تماعي
 Al Farabi R/C Appt N° 3 - 90000

.TANGER MAROC
تحويل املقر اال تماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.22(2

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 7) شتنبر 2)2) تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 
 N°5 Rue Al Farabi R/C Appt N°«
TANGER MAROC 92222 - 3« إلى 
 Douar Dmina,Sahel chamali -«

»92252 ASILAH MAROC
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  باصيلة  االبتدائية 
رقم  تحت   (2(( يناير   29

.(59222((222(62

22(3I

transparence fiscale

CHIFAE ASCENSEUR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

transparence fiscale
 bis av med slaoui ، 30000، 38

fes maroc
CHIFAE ASCENSEUR شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي رقم )) 
تجزئة شمس بن سودة - 2)322 

فا2 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
72425

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(( فبراير   29
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CHIFAE ASCENSEUR
و  بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اصالح اآلالت الكهربائية.
 (( رقم   : عنوان املقر اال تماعي 
 322(2  - سودة  بن  شمس  تجزئة 

فا2 املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 2.222  : زكرياء  خو ة  السيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  زكرياء  خو ة  السيد 
شارع الكرامة 98 زنقة بوكوتا الزهور 

2 32222 فا2 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  زكرياء  خو ة  السيد 
شارع الكرامة 98 زنقة بوكوتا الزهور 

2 32222 فا2 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
رقم  تحت   - بتاريخ  بفا2  التجارية 

.872

22(4I

ELJAMHARI CONSULTING

ريليس أنفيست
إعالن متعدد القرارات

ELJAMHARI CONSULTING
 RESIDENCE ASMAA DAR

 TOUZANI ، 2230، CASABLNCA
MAROC

ريليس أنفيست »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوان مقرها اال تماعي: رقم 7، 
إقامة رامي، زنقة سبتة، الطابق 

الثاني، مكت8 رقم 8، الدار البيضاء. 
- 2523) الدار البيضاء. اململكة 

املغربية..
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.362962

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
اتخاذ  2)2)تم  يونيو   (( في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
توسيع النشاط اإل تماعي إلى  مايلي: 

التطوير العقاري و كراء الشقق.
قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

تحيين القانون األسا�سي للشركة 
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

التطوير العقاري و كراء الشقق.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (2 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليوز 2)2) تحت رقم 787762.

22(5I

FIDU.ECO

BENYATA MED SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDU.ECO
272 شارع فا2 اقامة نسرين 
الطابق االول رقم 6 طنجة ، 

92222، طنجة املغرب
BENYATA MED SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي ركايع 3 

تجزئة 68 الطابق 3 شقة 7 - 92222 
طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2(4632

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(( فبراير   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BENYATA MED SARL
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تسويق   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الطبية  األ هزة  منتجات  وتوزيع 

واملكمالت  التجميل  ومستحضرات 

الغذائية.

 3 ركايع   : املقر اال تماعي  عنوان 

تجزئة 68 الطابق 3 شقة 7 - 92222 

طنجة املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 42  : السيد محمد زهير اليشكري 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .

42 حصة بقيمة   : السيد زاد طه 

222 درهم للحصة .

2) حصة   : السيد عصام بنزوية 

بقيمة 222 درهم للحصة .

 42  : السيد محمد زهير اليشكري 

بقيمة 222 درهم.

 222 بقيمة   42  : السيد زاد طه 

درهم.

بقيمة   (2  : السيد عصام بنزوية 

222 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
اليشكري  زهير  محمد  السيد 

عمار  زنقة  دوريال  تجزئة  عنوانه(ا) 
طريق تطوان   2 رقم   2 بن ياسر ط 

92222 طنجة املغرب.

السيد زاد طه عنوانه(ا) الركايع 3 
القطعة 68 الطابق ) رقم 5 92222 

طنجة املغرب.

عنوانه(ا)  بنزوية  عصام  السيد 

 24 22 شقة  28 شارع و دة الطابق 

حي الوفاء 8832) املحمدية املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
اليشكري  زهير  محمد  السيد 

عمار  زنقة  دوريال  تجزئة  عنوانه(ا) 
طريق تطوان   2 رقم   2 بن ياسر ط 

92222 طنجة املغرب

السيد زاد طه عنوانه(ا) الركايع 3 
القطعة 68 الطابق ) رقم 5 92222 

طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   26 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

))2) تحت رقم 52267).

22(6I

ISDM CONSULTING

STE STELMSI SAHARA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ISDM CONSULTING
 IMM EL HAIRACH NR 351

 AVENUE MED 6 APP 05 2EME
 ،ETAGE LAAYOUNE ، 70000

العيون املغرب
STE STELMSI SAHARA شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 
شريف الرا�سي حي الوحدة بدون 

رقم العيون - 72222 العيون املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
42363

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(( فبراير   26
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. STELMSI SAHARA
و  البناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اعمال اخرى .
شارع   : اال تماعي  املقر  عنوان 
شريف الرا�سي حي الوحدة بدون رقم 

العيون - 72222 العيون املغرب .
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 2.222  : السيد محمد املوساوي 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محمد املوساوي عنوانه(ا) 
 2( 25 حي خط الرملة  25 رقم  زنقة 

العيون 72222 العيون املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد املوساوي عنوانه(ا) 
 2( 25 حي خط الرملة  25 رقم  زنقة 

العيون 72222 العيون املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   27 االبتدائية بالعيون بتاريخ 

))2) تحت رقم 435/2022.

22(7I

CONSEILS ET GESTION DES SOCIETES

LARA TRADING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 CONSEILS ET GESTION DES

SOCIETES

اقامة السمارة رقم 3 الطابق 3 ، 

222)9 ، العرائش ، املغرب 

LARA TRADING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة 

وعنوان مقرها اال تماعي حي املنار 2 
رقم 436 – 222)9 العرائش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
رقم التقييد في السجل التجاري : 

662(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(2 د نبر   (4

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 LARAتسميتها بمختصر  اإلقتضاء 

.: TRADING

التجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االلكترونية .

: حي املنار  عنوان املقر اال تماعي 
العرائش   9(222  –  436 رقم   2

املغرب
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
-

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا) عيدة  سمير  السيد 
طنجة   25 حي  غرسة  امع  املر2 

92222 طنجة املغرب.
املغيث  عبد  السكاف  السيد 
الزيدي  اشناد  املر2  حي  عنوانه(ا) 

92222 طنجة املغرب.
حي  عنوانه(ا)  انوار  عزوز  السيد 
 92222  (8 رقم   45 الدولة  ارض 

طنجة املغرب.
السيد الحجام اشرف عنوانه(ا)

 9(222  (79 رقم   22 املنار  حي 
العرائش املغرب

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا) عيدة  سمير  السيد 
طنجة   25 حي  غرسة  امع  املر2 

92222 طنجة املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   28 االبتدائية بالعرائش بتاريخ 

))2) تحت رقم 52.
22(8I

مكت8 املحاسبة اطاكوم

STE PROFERKLA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

مكت8 املحاسبة اطاكوم
زنقة 63 رقم 3 تنجداد ، 622)5، 

تنجداد املغرب
STE PROFERKLA شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإل تماعي قصر 

ايت عاصم فركلة العليا - 622)5 
تنجداد املغرب.
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حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.24(25
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
))2) تقرر حل  24 فبراير  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 STE PROFERKLA الشريك الوحيد 
درهم   222.222 رأسمالها  مبلغ 
وعنوان مقرها اإل تماعي قصر ايت 
عاصم فركلة العليا - 622)5 تنجداد 

املغرب نتيجة ل : تلقائي.
و حدد مقر التصفية ب قصر ايت 
عاصم فركلة العليا - 622)5 تنجداد 

املغرب. 
و عين:

باسو واحي و عنوانه(ا)  السيد(ة) 
تنجداد   5(622 عاصم  ايت  قصر 

املغرب كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
-تم   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 
اإليداع القانوني باملحكمة االبتدائية 
 (2(( فبراير   25 بتاريخ  بالرشيدية 

تحت رقم 92.
22(9I

مكت8 املحاسبة اطاكوم

STE AICHAMED
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

مكت8 املحاسبة اطاكوم
زنقة 63 رقم 3 تنجداد ، 622)5، 

تنجداد املغرب
STE AICHAMED شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اال تماعي قصر 
ايت امحمد فركلى العليا - 622)5 

تنجداد املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.22295

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 4) يناير ))2) تمت إضافة 

إلى نشاط الشركة  التالية  األنشطة 
الحالي :

كات8 عمومي.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 22 بتاريخ  بالرشيدية  االبتدائية 

فبراير ))2) تحت رقم 88.
2232I

FLASH ECONOMIE

SEHIL FROIS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

 STE » SEHIL FROIS «SARL
محضر  محتوى  خالل  من 
املؤرخ  االستثنائي  العام  الجمع 
تم  داد2  ببومالن  في05/01/2022 

االتفاق على 
- تصفية قانونية للشركة »سهيل 
فروا ش.م.م » التي يقع مقرها بدوار 
داد2  بومالن  اونير  ايت  سلسلو 

تنغيير.
محمد  اوبليهي  السيد:  تعيين   -

املكلف بالتصفية القانونية. 
بكتابة  تم  القانوني:  اإليداع 
تنغير  ااٍلبتدائية  باملحكمة  الضبط 
تحت رقم:74/2022. بتاريخ 20/01/ 

))2) رقم السجل التجاري 4983
2232I

FLASH ECONOMIE

AZIZA N’TIWA
إعالن متعدد القرارات

-FIG CONSULTING -sarl
282، شارع عبد املومن، إقامة 
اليمامة، حي املستشفيات الدار 

البيضاء
 -AZIZA N’TIWA -sarl
أزيزا انتيوا -ش.م.م.- 
السجل التجاري :245 

 اإلقرار بوفاة شريك و شريك مسير
 تفويت حصص

 تغيير تسيير الشركة
العام  الجمع  بمقت�سى   .2
 24 بتاريخ  املنعقد  العادي  الغير 
 ، انتيوا  أزيزا  لشركة  د نبر2)2) 
شركة محدودة املسؤولية، رأسمالها 

درهم و مقرها اال تماعي   522.222

بفجيج، قصر العبيدات، قرر ما يلي : 

 اإلقرار بكل أ�سى وحزن وفاة :

مغربي،  زايد،  محمد  السيد   •

 ،01/01/1933 بتاريخ  املزداد 
الشهيد  زنقة   ،( بمكنا2،  القاطن 

العراقي،قدماء  الواحد  عبد 

الحامل للبطاقة الوطنية  املحاربين، 
رقم D(4833 (شريك).

مغربي،  كمو،  محمد  السيد   •

املزداد بتاريخ 01/01/1935 بفجيج، 

228، شارع  القاطن بالدار البيضاء، 
إقامة   ،22 رقم   ،8 درج  غاندي، 

الوطنية  للبطاقة  الحامل   ، غاندي 
رقم B(3422 (شريك مسير).

املوافقة على تفويت حصص    
بين ورثة السيد محمد كمو املمثلون 

من طرف السيد عبد الحكيم كمو 

و السيد عمر بن بادة لصالح السيد 

مصطفى كمو، السيدة غزالن كمو و 

السيدة سكينة كمو. 

السيد  استقالة  على  املوافقة   

مما   ، محمد املرزوقي مسير للشركة 

يمنحه إبراء ذمة كاملة ودون تحفظ 

عن  ميع أعمال التسيير و التنظيم، 

وذلك منذ تعيينه.

 املوافقة على تعيين :

• السيد مصطفى كمو ، مغربي ، 

بفجيج   01/01/1952 املزداد بتاريخ 

شارع  البيضاء،  بالدار  القاطن   ،

 ، سكوارد  إقامة  املنصور  يعقوب 

الحامل   ،  23 الخامس رقم  الطابق 

.B467262 للبطاقة الوطنية رقم

• السيد عبد الحميد زايد ، مغربي 

، املزداد بتاريخ 15/05/1958 بفجيج 

األعمال  تجزئة  بمكنا2،  القاطن   ،

 ، حليمة  بن  اال تماعية،  نان 

رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 

.D(4834

غير  لفترة  للشركة  كمسيرين 

محددة مع التوقيع املشترك.

من   7 و   6  ,5 الفصل  تغيير   

القانون األسا�سي.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم   .(

الضبط باملحكمة االبتدائية ببوعرفة 

رقم  تحت   (2(( فبراير   24 بتاريخ 

.2022/13

للنشر و البيان 

223(I

FLASH ECONOMIE

NARGUS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

- NARGUS نر س- 

شركة محدودة املسؤولية 

رأسمالها 100.000،00 درهم

املقر اإل تماعي : اقامة الزرقاء رقم 

227 زنقة ابن منير الطابق االول 

شقة رقم ) الدار البيضاء

- بمقت�سى عقد عرفي سجل بالدار 

تم   ،(2(( فبراير   7 بتاريخ  البيضاء 

لشركة  األسا�سي  القانوني  تحرير 

محدودة املسؤولية ، مميزاتها كاآلتي:

التسمية : NARGUS نر س.

الهدف اال تماعي: 

 . تشغيل  ميع شركات املقاوالت 

العامة ، والهندسة املدنية ، واألشغال 

العامة ، والبناء ، ومحا ر الح�سى ، 

والتجهيز   ، البيتومينية  والخلطات 

املسبق ، وأعمال األساسات العامة ، 

وأعمال الحفر ، والهندسة ، إلخ.

األرضيات  تغطي  الشركة 

الهاتف   ، املائي  العزل   ، والجدران 

املنخفض  الجهد  ذات  الكهرباء   ،

والعالي ، املصاعد ، الخش8 ، النجارة 

السباكة.   ، واألملنيوم  املعدنية 

كافة  وتنفيذ  والتكييف  التدفئة 

و ميع  للمباني  اإلنشائية  األعمال 

وإنجاز  دراسة  التجارية.  األعمال 

 ميع األشغال العامة بشكل مباشر 

واألعمال   ، (املباني  مباشر  غير  أو 

، وتطوير   (... إلخ   ، والطرق   ، الفنية 

، وبناء  ، وخدمة  ، وتطوير  التقسيم 

 ميع األرا�سي.
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براءات  على  ميع  الحصول 
التجارية  والعالمات  االختراع 
واستغاللها.  وحيازتها  والعمليات 
وامتيازها  وحيازتها  ومساهمتها  نقلها 
في  ميع  واملساهمة  واستغاللها 

التراخيص.
املشاركة املباشرة أو غير املباشرة 
في  ميع الشركات أو املؤسسات أو 
أو  مشابه  غرض  لها  التي  الشركات 
شركات  إنشاء  طريق  عن   ، مرتبط 
أو عن طريق املساهمة أو   ،  ديدة 
األوراق املالية أو  االكتتاب أو شراء 
أو  االندماج  أو  اال تماعية  الحقوق 

املشاركة في املشاركة أو غير ذلك.
 ، التصميم  مكت8  تشغيل   
املسؤول عن ضمان التوليف بهدف 
الصناعية  املشاريع  تحقيق  ميع 

والتجارية والزراعية ، إلخ.
الهندسية  املهمات  تنفيذ  ميع   
من خالل تقديم املشورة واملساعدة 
التجارية  أو  الصناعية  للشركات 
واملجتمعات  اإلنتاج  ووحدات 
حيث  ومن  فنيا  واألفراد  والشركات 

التنفيذ.
للخرسانة  الفنية  الدراسات 
املسلحة ، وصرف الطرق ، والسباكة 
 ، الهواء  وتكييف   ، والكهرباء   ،

والقيا2 ، إلخ.
واإلدارة  والتنسيق  اإلشراف 
من  ميع  والتحقق  والرقابة 
في  تدخل  التي  واألعمال  العمليات 

إطار تحقيق املشاريع املنفذة.
الفنية  والدراسة  التصميم 
والخبرة  الفنية  والرقابة  والقياسات 
واألشغال  البناء  على  واإلشراف 

العامة والصناعة والهيدروليكا.
كانت  وإن   ، املهمات   ميع 
من االستشارات الهندسية   ،  زئية 
سواء  والتنسيق  الفنية  واملساعدة 
األعمال  أو  الدراسات  حيث  من 
املدنية  والهندسة  البناء  مجال  في 

والبنية التحتية والصناعة.
ترتبط  ميع   ، عام  بشكل 
والصناعية  التجارية  العمليات 
بشكل  واملالية  والعقارية  واملنقولة 
مباشر أو غير مباشر باألشياء املحددة 
أعاله أو التي قد تعزز تطوير الشركة.

الشركاء: 
 24 بتاريخ  مزداد  الرشيد  وليد 
غشت 2985 باسفي يقطن باملحمدية 
شارع الحسن التاني اقامة كاليا م 2 
حمل لبطاقة   26 عمارة ف شقة   4

 H454376 التعريف الوطنية
 26 بتاريخ  مزداد  نعيم  سعبد 
يقطن  ودانت  بتار   2986 فبراير 
باملحمدية شارع سبتة اقامة كاليا م 
26 حمل لبطاقة  ) رقم  4 عمارة   2

JC42(757 التعريف الوطنية
.املقر اال تماعي:

 الدار البيضاء : اقامة الزرقاء رقم 
227 زنقة ابن منير الطابق االول شقة 

رقم )
درهم   222.222.22 الرأسمال: 
بقيمة  حصة   2.222 إلى  مقسمة 

100،00 درهم للحصة.
 وليد الرشيد............522 حصة
سعبد نعيم...............522 حصة

تاريخ  من  ابتداء  سنة   99 املدة: 
تسجيلها بالسجل التجاري.

تبدأ من فاتح  السنة اال تماعية: 
يناير و تنتهي في 32 د نبر من كل سنة.
تسيير الشركة: تم تعيين السادة 

 24 بتاريخ  مزداد  الرشيد  وليد 
غشت 2985 باسفي يقطن باملحمدية 
شارع الحسن التاني اقامة كاليا م 2 
حمل لبطاقة   26 عمارة ف شقة   4

 H454376 التعريف الوطنية
 26 بتاريخ  مزداد  نعيم  سعبد 
يقطن  ودانت  بتار   2986 فبراير 
باملحمدية شارع سبتة اقامة كاليا م 
26 حمل لبطاقة  ) رقم  4 عمارة   2

JC42(757 التعريف الوطنية
مسيران للشركة ملدة غير محدودة.
القانوني  اإليداع  تم   - 
البيضاء  بالدار  التجارية  باملحكمة 
تحت   (2(( فبراير   26 بتاريخ 

عدد.823247 
في  الشركة  تسجيل  تم   -
فبراير   26 بتاريخ  التجاري  السجل 

))2) تحت عدد 783)53 .
قصد النشر و اإلعالن

2233I

FLASH ECONOMIE

SODROGEN

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SODROGEN

شركة ذات مسؤولية محدودة

مقرها اإل تماعي: 247 شارع 

املقاومة إقامة افا الطابق ) رقم )) 

- الدارالبيضـاء

رقم التقييد في السجل التجاري : 

532685

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   (5

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

مسؤولية محدودة

SODROGEN:تسمية الشركة

استيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقاقير  مواد  بيع  شراء  تصدير  و 

املرافق  مستلزمات  و  الترصيص  و 

الصحية

 247  : اال تماعي  املقر  عنوان 

 ( الطابق  افا  اقامة  املقاومة  شارع 

رقم )) - الدارالبيضـاء

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة

 222.222 :مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي

السيد بكريم توفيق : 522 حصة

 492  : شيماء  إذهان  السيدة 

حصة

والعائلية  الشخصية  :األسماء 

ومواطن مسيري الشركة

 (6 عنوانه  توفيق  بكريم  السيد 

الشقة  زنقة دانيزي الطابق الثالت، 

38 بلفدير - الدار البيضاءتم اإليداع 

لالستثمار  الجهوي  باملركز  القانوني 

بالدار البيضاء بتاريخ 7) يناير ))2) 

تحت رقم 567

2234I

SOCIETE MALAK GEST SARLAU

SISE EXPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOCIETE MALAK GEST SARLAU
 N° 5 IMM 154 AVENUE
 MOHAMED V GUELIZ
 MARRAKECH ، 40000،

marrakech maroc
SISE EXPORT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 
مسلم تجزئة بوكار الطابق 3 شقة 

رقم 24 باب دكالة , 42222 مراكش 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2(2873

 (5 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(2 د نبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 SISE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.EXPORT
غرض الشركة بإيجاز : -املساعدة 
اللو ستيكية  التقنية,  التجارية, 
واإلدارية للتعاونيات و / أو الشركات 
املنتجات  لتصدير  األسواق  لتطوير 
الزراعية أو الحرفية من أ ل تجارة 
استيراد وتصدير  ميع   - التضامن; 

البضائع
شارع   : اال تماعي  املقر  عنوان 
شقة   3 الطابق  بوكار  تجزئة  مسلم 
42222 مراكش   , 24 باب دكالة  رقم 

املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد بودي  اك : 2.222 حصة 

بقيمة 222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

ا  عنوانه(ا)  بودي  اك  السيد 

42222 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

ا  عنوانه(ا)  بودي  اك  السيد 

42222 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   28 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

))2) تحت رقم 232847.

2235I

SERVIAP

NUTRI PET›S
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

SERVIAP
رقم 2 زاوية شارع طارق بن زياد 

بنسليمان ، 23222، بنسليمان 

املغرب

NUTRI PET›S شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد(في 

طور التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي تجزئة 

املسيرة الطابق الثالث الشقة 29 - 

8822) محمدية املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.((827

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   (2(( يناير   (4 املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد NUTRI PET’S مبلغ 
رأسمالها 100.000,00 درهم وعنوان 

املسيرة  تجزئة  اإل تماعي  مقرها 

 (8822  -  29 الطابق الثالث الشقة 

ازمة   : ل  نتيجة  املغرب  محمدية 

اقتصادية .

تجزئة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 -  29 املسيرة الطابق الثالث الشقة 

8822) محمدية املغرب. 
و عين:

و  الساقي  الصمد  عبد  السيد(ة) 
 2(( الرقم  يسرى  تجزئة  عنوانه(ا) 
2222) الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
-تم   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 
اإليداع القانوني باملحكمة االبتدائية 
 (2(( فبراير   2( بتاريخ  باملحمدية 

تحت رقم 42).

2236I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

KOY STORES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 4-22)77 
صندوق البريد رقم 246، 73222، 

الداخلة املغرب
KOY STORES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي املنطقة 
الصناعية - 73222 الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(2627

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   (8
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 KOY  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.STORES
وحدة   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

تبريد األسماك.

وتجهيز  تعبئة  وإعادة  تغليف   -

طلبيات األسماك.

- صنع الجليد.

املنطقة   : عنوان املقر اال تماعي 

الصناعية - 73222 الداخلة املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

الشركة CODAKPO : 900 حصة 

بقيمة 222 درهم للحصة .

 MADES DE PECHE : الشركة 

222 حصة بقيمة 222 درهم للحصة 

.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)   CODAKPO الشركة 

 73222  45 املنطقة الصناعية رقم 

الداخلة املغرب.

 MADES DE PECHE الشركة 

عنوانه(ا) املنطقة الصناعية 73222 

الداخلة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

الزيغم  سالم  محمد  السيد 

زنقة  العشاريات  شارع  عنوانه(ا) 

الداخلة   73222  39 رقم  بولوتاد 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 2( بتاريخ  الده8  بوادي  االبتدائية 

فبراير ))2) تحت رقم 176/2022.

2237I

AAC AFRIC EXPERTISE

 MAROC COMPTABILITE«
 SERVICES »SOCIETE PAR

ACTIONS SIMPLIFIEE
شركة التوصية باألسهم 

تأسيس شركة

AAC AFRIC EXPERTISE

 28-JET BUSINESS CLASS N°26

 LOT ATTAWFIK SIDI MAAROUF

 ، 20170، CASABLANCA

MAROC

 MAROC COMPTABILITE«
 SERVICES »SOCIETE PAR

ACTIONS SIMPLIFIEE شركة 
التوصية باألسهم 

وعنوان مقرها اإل تماعي  يت 
بيزنس كال2 26-28 نجزئة التوفيق 

سيدي معروف - 2272) الدار 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة التوصية باألسهم 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

532422
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(2 د نبر   (7
باألسهم  التوصية  لشركة  األسا�سي 

باملميزات التالية:
التوصية  شركة   : الشركة  شكل 

باألسهم .
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 MAROC COMPTABILITE«
 SERVICES »SOCIETE PAR

. ACTIONS SIMPLIFIEE
غرض الشركة بإيجاز : شركة لها 

نفس الهدف باملغرب كما بالخارج
لفائدة  املحاسبة  نظم  تحليل 
الشركة او لفائدة الشركات اال نبية 

بالخارج
 االعمال االستشارية ذات الطابع 

املحاسباتي و القانوني .
:  يت  اال تماعي  املقر  عنوان 
نجزئة التوفيق   26-28 بيزنس كال2 
الدار   (2272  - معروف  سيدي 

البيضاء املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 AAC AFRIC EXPERTISE الشركة
درهم   222 بقيمة  حصة   : 248

للحصة .
 2  : الطاهر  ابن  مهدي  السيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
حصة   2  : حمامي  درة  السيدة 

بقيمة 222 درهم للحصة .
السيد الدهني سامي : 52) حصة 

بقيمة 222 درهم للحصة .
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 AMIRAULT MALLEN الشركة 

حصة بقيمة   ET ASSOCIES : 250

222 درهم للحصة .

الشركة FINANCAP : 125 حصة 

بقيمة 222 درهم للحصة .

 FAMILINVEST : 125 الشركة 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

 AAC AFRIC EXPERTISE الشركة

عنوانه(ا)  يت بزنس كال2 سيدي 

البيضاء  الدار   (2(72 معروف 

املغرب.

الطاهر  ابن  مهدي  السيد 

فيال   2 تجزئة اوكوك زنقة  عنوانه(ا) 

الدار   (2332 كاليفورنيا   73-75

البيضاء املغرب.

عنوانه(ا)  حمامي  درة  السيدة 

 73-75 فيال   2 زنقة  اوكوك  تجزئة 

البيضاء  .الدار  املغرب  كاليفورنيا 

املغرب.

عنوانه(ا)  سامي  الدهني  السيد 
.الدار  املغرب  االلفة   27 زنقة   3(

البيضاء املغرب.

 AMIRAULT MALLEN الشركة 
زنقة   53 عنوانه(ا)   ET ASSOCIES

كرينو 23226 مارساي فرنسا.

عنوانه(ا)   FINANCAP الشركة 
مارساي   23226 كرينو  زنقة   53

فرنسا.

 FAMILINVEST الشركة 
تجزئة  كارلينيتو  زنقة   74 عنوانه(ا) 

الكونت 23322 .صالون دو بروفانس 

فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

مهدي   - السيد الرئيس املتصرف 

تجزئة اوكوك  ابن الطاهر عنوانه(ا) 
كاليفورنيا   73-75 فيال   2 زنقة 

72)2) الدار البيضاء املغرب

-درة حمامي  السيدة املدير العام 

فيال   2 تجزئة اوكوك زنقة  عنوانه(ا) 

الدار   (2(72 كاليفورنيا   73-75

البيضاء املغرب

الدهني  سامي  املتصرف-  السيد 
عنوانه(ا) )3 زنقة 27 االلفة 42)2) 

الدار البيضاء املغرب
املتصرف-كريستيانو  السيد 
الفونسو عنوانه(ا) 74 زنقة كارلينيتو 
دو  صالون   23322 الكونت  تجزئة 

بروفانس فرنسا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم 822593.
2238I

kdmcompta

RITAL YESIL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

kdmcompta
شارع ابن رشد عمارة العلج رقم 5/5 

، 62222، و دة املغرب
RITAL YESIL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي حي النهضة 
) زنقة او 4 رقم 268 و دة 62222 

OUJDA املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

38647
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(( فبراير   29
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 RITAL  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.YESIL
االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

و البناء 
االستراد والتصدير 
االشغال الفالحية .

حي   : اال تماعي  املقر  عنوان 
268 و دة  4 رقم  ) زنقة او  النهضة 

OUJDA 62222 املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 522.222 مبلغ رأسمال الشركة: 
درهم، مقسم كالتالي:

 (.522  : العسوي  حياة  السيدة 
حصة بقيمة 222 درهم للحصة .

 (.522  : السيدة احسان يوسفي 
حصة بقيمة 222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة حياة العسوي عنوانه(ا) 
ظهر املحلة حي النجاح زنقة ميموزا ) 

رقم 25 62222 و دة املغرب.
السيدة احسان يوسفي عنوانه(ا) 
حي   37 رقم  شارع الساقية الحمراء 

االنبعاث 63322 بركان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة حياة العسوي عنوانه(ا) 
ظهر املحلة حي النجاح زنقة ميموزا ) 

رقم 25 62222 و دة املغرب
السيدة احسان يوسفي عنوانه(ا) 
حي   37 رقم  شارع الساقية الحمراء 

االنبعاث 63322 بركان املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   (2 بتاريخ  بو دة  التجارية 

))2) تحت رقم 293.

2239I

NOUSSAH CONSULTING

 STE ETOILE DE DUBAI
SERVICES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

NOUSSAH CONSULTING
 59BD ZERKTOUNI ETG 3

 N°8 CASABLANCA ، 20000،
CASABLANCA MAROC
 STE ETOILE DE DUBAI

SERVICES شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد(في 

طور التصفية)
وعنوان مقرها اإل تماعي حي عادل 
38 زنقة 29 رقم 25 الطابق األر�سي 

- 2222) الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.442599

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

2)2) تقرر حل  26 د نبر  املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

 STE ETOILE DE الوحيد  الشريك 

رأسمالها  مبلغ   DUBAI SERVICES

مقرها  وعنوان  درهم   222.222

 29 زنقة   38 عادل  حي  اإل تماعي 

 (2222  - األر�سي  الطابق   25 رقم 

الدار البيضاء املغرب نتيجة ل : عدم 

تحقيق أهداف الشركة.

و حدد مقر التصفية ب حي عادل 
38 زنقة 29 رقم 25 الطابق األر�سي - 

2222) الدار البيضاء املغرب. 

و عين:

و  الرحيم  عبد  الوافي  السيد(ة) 
عنوانه(ا) حي عادل 38 زنقة 29 رقم 

الدار   (2222 األر�سي  الطابق   25

البيضاء املغرب كمصفي (ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

-تم   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 

التجارية  باملحكمة  القانوني  اإليداع 

د نبر   2( بتاريخ  البيضاء  بالدار 

2)2) تحت رقم 932)82.

2242I

ste cofiguer sarl

ste HOUARIX 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ste cofiguer sarl

 av guennad tayeb 1 etage n3

guercif ، 35100، guercif maroc

 ste HOUARIX شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي حي نخلة 

حي رقم9 العيون سيدي ملوك 

- 65452 العيون سيدي ملوك 

املغرب.

تفويت حصص
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رقم التقييد في السجل التجاري 

.993

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   (2(2 نونبر   26 في  املؤرخ 

املصادقة على :
احمد معمري  (ة)  تفويت السيد 

أصل  من  ا تماعية  حصة   922

(ة)  السيد  لفائدة  حصة   322.222

نونبر   26 عبد الرحيم معمري بتاريخ 

.(2(2

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 25 بتاريخ  بجرسيف  االبتدائية 

د نبر 2)2) تحت رقم 402/2021.

2242I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

CHALLA INVEST DAKHLA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 4-22)77 

صندوق البريد رقم 246، 73222، 

الداخلة املغرب

CHALLA INVEST DAKHLA شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي املنطقة 

الصناعية رقم 23 - 73222 الداخلة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(2677

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   22

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. CHALLA INVEST DAKHLA

-الترويج   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري.

املنطقة   : عنوان املقر اال تماعي 
الصناعية رقم 23 - 73222 الداخلة 

املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 522  : امار  الهادي  عبد  السيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
 522  : حميني  سفيان  السيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبد الهادي امار عنوانه(ا) 
تجزئة  هللا  عبد  موالي  االمير  شارع 
العيون   72222 امار  فيال  عابدين 

املغرب.
عنوانه(ا)  حميني  سفيان  السيد 
العركوب اقليم واد   (5 النقطة كلم 
الده8  واد  اقليم   73222 الده8 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد الهادي امار عنوانه(ا) 
تجزئة  هللا  عبد  موالي  االمير  شارع 
العيون   72222 امار  فيال  عابدين 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  الده8  بوادي  االبتدائية 

فبراير ))2) تحت رقم 232/2022.
224(I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

SAKAN IMMOSUD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 4-22)77 
صندوق البريد رقم 246، 73222، 

الداخلة املغرب
SAKAN IMMOSUD شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي عمارة 

امكران شارع الوالء حي موالي رشيد 
شقة 23 - 73222 الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(2679

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SAKAN IMMOSUD
الترويج   -  : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري.
عمارة   : اال تماعي  املقر  عنوان 
امكران شارع الوالء حي موالي رشيد 

شقة 23 - 73222 الداخلة املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 522  : امقران  اسماعيل  السيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
السيد عمر الريكا2 : 522 حصة 

بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
امقران  اسماعيل  السيد 
منطقة  رشيد  موالي  حي  عنوانه(ا) 
الفيالت زنقة الزيتون 72222 العيون 

.22-22-(2((
عنوانه(ا)  الريكا2  عمر  السيد 
الحي  الريكا2  فيال  االمين  شارع 
22-22- العيون   72222 االداري 

.(2((
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
امقران  اسماعيل  السيد 
منطقة  رشيد  موالي  حي  عنوانه(ا) 
الفيالت زنقة الزيتون 72222 العيون 

22-22-(2((
عنوانه(ا)  الريكا2  عمر  السيد 
الحي  الريكا2  فيال  االمين  شارع 
22-22- العيون   72222 االداري 

(2((

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ  الده8  بوادي  االبتدائية 

فبراير ))2) تحت رقم 233/2022.

2243I

NEGOCEMAR

ا.م.ه لالستيراد
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

NEGOCEMAR

 RUE HARIRI IMB HALIMA N°2(

90000 ،، طنجة املغرب

ا.م.ه لالستيراد شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي : 54 زنقة 

: واد ورغة حي الجيراري ) - 92222 

طنجة املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.55759

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر   (2(2 نونبر   25 في  املؤرخ 

ذات  شركة  لالستيراد  ا.م.ه  حل 

رأسمالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها  وعنوان  درهم   252.222
حي  ورغة  واد   : زنقة   54 اإل تماعي 

طنجة املغرب   92222  -  ( الجيراري 

في  الكفاءة  و  الخبرة  قلة  ل-  نتيجة 

التجارة و التسويق

الشركاء  مسؤولية  غياب   -

والخالف في اتخاذ القرارات.

و عين:

و  االحمدي  محمد  السيد(ة) 

بادي ب   ( االسرة  تجزئة  عنوانه(ا) 

طنجة   92222  22 ط   32 قطعة 

املغرب كمصفي (ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
زنقة   54 وفي   (2(2 نونبر   25 بتاريخ 

 92222 -  ( : واد ورغة حي الجيراري 

طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   23 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

))2) تحت رقم 2257.

2244I
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ANAMAR FIDUCIAIRE

BIG AFRICAN SHIPYARDS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ANAMAR FIDUCIAIRE
 N 280 HAY BOUGAFER ،
45800، TINGHIR maroc

 BIG AFRICAN SHIPYARDS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 
النخيل حي تحيت تنغير 45822 

تنغير املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3635

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   28
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 BIG  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AFRICAN SHIPYARDS
اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء.
شارع   : اال تماعي  املقر  عنوان 
النخيل حي تحيت تنغير 45822 تنغير 

املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 522.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد الحسين الناصري : 5.222 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الناصري  الحسين  السيد 
تغزوت  ناملشان  تاغية  عنوانه(ا) 

45822 تنغير املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

الناصري  الحسين  السيد 
تغزوت  ناملشان  تاغية  عنوانه(ا) 

45822 تنغير املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
23 فبراير  االبتدائية بورزازات بتاريخ 

))2) تحت رقم )26.
2245I

FIDUCIAIRE CHEMS

 AGENCE ON SOCIAL
MEDIA MANAGEMENT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

FIDUCIAIRE CHEMS
 IMM 11 LOT EL HANSALI R+4

 APPT 6 TEMARA ، 12000،
TEMARA MAROC

 AGENCE ON SOCIAL MEDIA
MANAGEMENT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد(في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي )2 زنقة 
صبري بو معة رقم 6 درب عمر 
الدار البيضاء - 2292) الدار 

البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.376249

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
2)2) تقرر حل  32 د نبر  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 AGENCE ON الوحيد  الشريك 
 SOCIAL MEDIA MANAGEMENT
مبلغ رأسمالها 22.222 درهم وعنوان 
صبري  زنقة   2( اإل تماعي  مقرها 
الدار  عمر  درب   6 رقم  بو معة 
البيضاء  الدار   (2292  - البيضاء 
الشركة  اغالق   : ل  نتيجة  املغرب 

بصفة نهائية لعدم اشتغالها .
)2 زنقة  و حدد مقر التصفية ب 
صبري بو معة رقم 6 درب عمر الدار 
البيضاء  الدار   (2292  - البيضاء 

املغرب. 

و عين:
السيد(ة) مريم بنونة و عنوانه(ا) 
قطاع 24 اقامة االنصاف الشقة 26 
الرباط   22222 الرباط  الرياض  حي 

املغرب كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
 2(  : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 
زنقة صبري بو معة رقم 6 درب عمر 
القانوني  اإليداع  تم  البيضاء  الدار 
البيضاء  بالدار  التجارية  باملحكمة 
رقم  تحت   (2(( فبراير   22 بتاريخ 

.82(38(
2246I

STE MAKTAB AL KHADAMAT

STE JANNAT ET SOEURS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE MAKTAB AL KHADAMAT
 82BD ABDELKRIM KHATABI
 1ER ETAGE BENI MELLAL ،

23000، BENI MELLAL MAROC
STE JANNAT ET SOEURS شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي دوار اوالد 
مسعود البرادية - )332) الفقيه بن 

صالح املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
49(5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(2 د نبر   23
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.JANNAT ET SOEURS

تجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الزيوت الغدائية بنصف الجملة.

عنوان املقر اال تماعي : دوار اوالد 
مسعود البرادية - )332) الفقيه بن 

صالح املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 2.222  : سناء  لول  السيدة 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  سناء  لول  السيدة 
 (332( البرادية  مسعود  اوالد  دوار 

الفقيه بن صالح املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  سناء  لول  السيدة 
 (332( البرادية  مسعود  اوالد  دوار 

الفقيه بن صالح املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  بن صالح  بالفقيه  االبتدائية 
23 يناير ))2) تحت رقم 01/2022.
2247I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

MORION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 4-22)77 
صندوق البريد رقم 246، 73222، 

الداخلة املغرب
MORION شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي كراج 

رقم 364 بوادي الشياف - 73222 
الجاخلة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(27(5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(( فبراير   22
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املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MORION

اشغال   -  : غرض الشركة بإيجاز 

البناء و اشغال مختلفة .

كراج   : اال تماعي  املقر  عنوان 

 73222  - بوادي الشياف   364 رقم 

الجاخلة املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد محمد ابضار : 22) حصة 

بقيمة 222 درهم للحصة .

822 حصة   : السيد سعد التازي 

بقيمة 222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  ابضار  محمد  السيد 

 792 رقم  سعيد  سيدي  تجزئة 

الدراركة 82222 اكادير املغرب.

عنوانه(ا)  التازي  سعد  السيد 

موالي  حي  الخامس  محمد  شارع 

رشيد 73222 الداخلة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  ابضار  محمد  السيد 

 792 رقم  سعيد  سيدي  تجزئة 

الدراركة 82222 اكادير املغرب

عنوانه(ا)  التازي  سعد  السيد 

موالي  حي  الخامس  محمد  شارع 

رشيد 73222 الداخلة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  الده8  بوادي  االبتدائية 

فبراير ))2) تحت رقم 264/2022.

2248I

 NEVADOS MOROCCO  
CONSULTANCY

SARL AU
املقر الرئي�سي: )22، الطابق األول، 
تجزئة الكولين )، الرقم 33 سيدي 

معروف، الدار البيضاء 
رقم السجل التجاري: 9)452.5

بمو 8 قرارات الشريك الوحيد 
 9 الساعة   (2(2 يوليو   25 بتاريخ 
التي  القرارات  إلغاء  تقرر  صباًحا، 
بتاريخ  الوحيد  الشريك  اتخذها 
24/04/2020 بشأن زيادة رأ2 املال 

وتخفيضه وكل تأثيراتها
بمو 8 قرارات املساهم الوحيد 
السادسة  الساعة  اليوم  لنفس 

مساًء، تقرر 
بمبلغ  النقدي  املال  رأ2  زيادة 
 27.522 بإنشاء  درهم   2.752.222
مع  مقاصة  دفعها  يتم  سهم  ديد 

الحساب الجاري للشركاء
اإلقرار بإتمام زيادة رأ2 املال من 
222.222 درهم إلى 2.852.222 درهم
بمبلغ  املال  رأ2  تخفيض 
طريق  عن  درهم   2.((9.222
 2(.(92 وإلغاء  الخسائر  استيعاب 
 ليصل رأ2 املال إلى 222.))6 

ً
سهما
درهم

و9   8 للمادتين  املوازي  التعديل 
من النظام األسا�سي وتحيين النظام 

األسا�سي للشركة
املحكمة  في  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 
يناير ))2) برقم 828525 وتم إيداع 
التجاري  التعديلي للسجل  التصريح 

في نفس اليوم تحت رقم 2537.
1049 I

STE MAKTAB AL KHADAMAT

FARIATA TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE MAKTAB AL KHADAMAT
 82BD ABDELKRIM KHATABI
 1ER ETAGE BENI MELLAL ،

23000، BENI MELLAL MAROC
FARIATA TRAVAUX شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي دوار 

فرياطة القصيبة تاكزيرت - 3252) 

قصبة تادلة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

2(392

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   23

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.FARIATA TRAVAUX

اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مختلفة والبناء.

دوار   : اال تماعي  املقر  عنوان 

 (3252  - فرياطة القصيبة تاكزيرت 

قصبة تادلة املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 522  : السيدة الحسنية عيظان 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .

 522  : عيظان  ادريس  السيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عيظان  الحسنية  السيدة 

اقامة  عمارة 2   2 الرقم  عنوانه(ا) 

تمارة   2(226 الفورات  رضوان 

املغرب.

عنوانه(ا)  عيظان  ادريس  السيد 

رضوان  اقامة   2 العمارة   2 الرقم 

الفورات 226)2 تمارة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  عيظان  ادريس  السيد 

رضوان  اقامة   2 العمارة   2 الرقم 

الفورات 226)2 تمارة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ببني مالل بتاريخ 29 فبراير 

))2) تحت رقم 5)2.

2252I

BIM STORES

SA

املقر الرئي�سي: حديقة لو يستيكا، 

بلوك 9 2 )2 2 عين حرودة، 

املحمدية

رقم السجل التجاري: 8633

مجلس  قرر   (2(2 نوفمبر   4 في 

BIM STORES SA ذات  إدارة شركة 

4.222)46.8) درهم  رأ2 مال قدره 

مايلي :

اإلقرار باستقالة السيد سايمون 

هيليارد بول من فترة واليته كعضو 

للسيد  مؤقت  وتعيين  ادارة  مجلس 

خوسيه رامون إيالن فيفا2 كعضو 

الجنسية  من  إدارة  ديد  مجلس 

وحامل  واز السفر رقم  اإلسبانية، 

إسبانيا،  في  واملقيم   AA2925952

والية  من  املتبقية  الفترة  أ ل  من 

السيد سيمون هيليارد بول، أي حتى 

نهاية الجمع العام العادي املدعوإلى 

املوافقة على البيانات املالية للسنة 

املنتهية في 32 ديسمبر 6)2).

ملصادقة  التعيين  هذا  سيخضع 

الجمع العام العادي املقبل للشركة.

سجل  في  القانوني  اإليداع  تم 

السجل التجاري باملحكمة االبتدائية 

 (2(2 ديسمبر   (9 في  للمحمدية، 

االتصريح  إيداع  وتم   (762 برقم 

نفس  في  التجاري  للسجل  التعديلي 

اليوم تحت الرقم 3266

2252I
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ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

N.B MESSAGERIE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

توسيع نشاط الشركة 

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 4-22)77 

صندوق البريد رقم 246، 73222، 

الداخلة املغرب

N.B MESSAGERIE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اال تماعي حي النهضة 

رقم 2268 - 73222 الداخلة 

املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.27945

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تمت   (2(( فبراير   29 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

 ميع اشغال نجارة االملنيوم .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 22 بتاريخ  الده8  بوادي  االبتدائية 

فبراير ))2) تحت رقم 261/2022.

225(I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

 SOCIETE MAROCAINE

 DES ETUDES ET DES

 CONSULTATIONS

 JURIDIQUES ET

JUDICAIRES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 4-22)77 

صندوق البريد رقم 246، 73222، 

الداخلة املغرب

 SOCIETE MAROCAINE

 DES ETUDES ET DES

 CONSULTATIONS JURIDIQUES

ET JUDICAIRES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 

العركوب رقم 4-22)77 - 73222 

الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

(27(2

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعداد القانون   (2(( فبراير   23

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 SOCIETE MAROCAINE  :

 DES ETUDES ET DES

 CONSULTATIONS JURIDIQUES

.ET JUDICAIRES

غرض الشركة بإيجاز : • املشورة 

القانونية.

• الدعم القانوني.

• املعلومات القانونية والقضائية.

•خدمات..

شارع   : اال تماعي  املقر  عنوان 

 73222  -  22-77(4 رقم  العركوب 

الداخلة املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

حصة   522  : السيد عمر ازوكار 

بقيمة 222 درهم للحصة .

 522  : الغيالني  الغالي  السيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  ازوكار  عمر  السيد 
 2( الشقة   23 عمارة   29( مجموعة 

73222 الداخلة املغرب.
عنوانه(ا)  الغيالني  الغالي  السيد 
222)8 طان طان  22 شارع الشاطئ 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الشعراوي  رابحة  السيدة 
))) تجزئة  25 عمارة  عنوانه(ا) رقم 
معمورة احصين 22222 سال املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  الده8  بوادي  االبتدائية 

فبراير ))2) تحت رقم 262/2022.

2253I

I&I LAW FIRM S.A.R.L

AGAM DESIGN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

I&I LAW FIRM S.A.R.L
3، شارع ) مار2، إقامة مروة، 
الطابق الرابع. ، 2492)، الدار 

البيضاء املغرب
AGAM DESIGN شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 3) ,شارع 

يعقوب املنصور - 2)222 الدار 
البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.296952

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   (2(( يناير   (2 في  املؤرخ 

املصادقة على :
بنيس  أمال  (ة)  السيد  تفويت 
حصة ا تماعية من أصل   28.(86
86).28 حصة لفائدة السيد (ة) عبد 

القادر بنيس بتاريخ 2) يناير ))2).
بنيس  هدى  (ة)  السيد  تفويت 
حصة ا تماعية من أصل   28.(86
86).28 حصة لفائدة السيد (ة) عبد 

القادر بنيس بتاريخ 2) يناير ))2).

بنيس  لبنى  (ة)  السيد  تفويت 

حصة ا تماعية من أصل   28.(86

86).28 حصة لفائدة السيد (ة) عبد 

القادر بنيس بتاريخ 2) يناير ))2).

بنيس  محمد  (ة)  السيد  تفويت 

حصة ا تماعية من أصل   (2.572

2.572) حصة لفائدة السيد (ة) عبد 

القادر بنيس بتاريخ 2) يناير ))2).

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم 553)82.

2254I

I&I LAW FIRM S.A.R.L

AGAM DESIGN

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة

I&I LAW FIRM S.A.R.L

3، شارع ) مار2، إقامة مروة، 

الطابق الرابع. ، 2492)، الدار 

البيضاء املغرب

AGAM DESIGN شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

و عنوان مقرها اال تماعي شارع 

يعقوب املنصور, 3) - 2)222 الدار 

البيضاء .

تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.296952

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم تحويل   (2(( يناير   (2 املؤرخ في 

الشكل القانوني للشركة من »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة« إلى »شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد«

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ البيضاء  بالدار   التجارية 

 22 فبراير ))2) تحت رقم 553)82.

2255I
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I&I LAW FIRM S.A.R.L

AGAM DESIGN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير  ديد للشركة

I&I LAW FIRM S.A.R.L
3، شارع ) مار2، إقامة مروة، 
الطابق الرابع. ، 2492)، الدار 

البيضاء املغرب
AGAM DESIGN شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 
يعقوب املنصور, 3) - 2)222 الدار 

البيضاء املغرب.
تعيين مسير  ديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.296952

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم تعيين   (2(( يناير   (2 املؤرخ في 
مسير  ديد للشركة السيد(ة) بنيس 

عبد القادر كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم 553)82.

2256I

CONSULTATION ET SERVICES

SERVICE DE PAIE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CONSULTATION ET SERVICES
 CASABLANCA, 549BD ABA

 CHOUAIB DOUKALI DRISSIA 2
 ETG 1 ، 20500، CASABLANCA

MAROC
SERVICE DE PAIE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإل تماعي زنقة 

سمية عمارة )8 الطابق 4 رقم 26 - 
2522) الدار البيضاء املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.422333

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر   (2(2 د نبر   32 في  املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 
 SERVICE DE ذات الشريك الوحيد 
222.222 درهم  PAIE مبلغ رأسمالها 
وعنوان مقرها اإل تماعي زنقة سمية 
عمارة )8 الطابق 4 رقم 26 - 2522) 

الدار البيضاء املغرب نتيجة ل : - 
تزاوله  التي  لنشاط  النهائي  التوقف 
موضوعها  تحقيق  لعدم  الشركة 

اال تماعي.
زنقة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 -  26 4 رقم  )8 الطابق  سمية عمارة 

2522) الدار البيضاء املغرب. 
و عين:

السيد(ة) عادل حكمي و عنوانه(ا) 
الشقة   3 الطابق  سمان  ألبير  زنقة 
املغرب  البيضاء  الدار   (2522  9

كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
-تم   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 
التجارية  باملحكمة  القانوني  اإليداع 
بالدار البيضاء بتاريخ 7) يناير ))2) 

تحت رقم 79)822.
2257I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

NORYAN SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 4-22)77 
صندوق البريد رقم 246، 73222، 

الداخلة املغرب
NORYAN SERVICES شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي حي 

املسجد زنقة القنديل رقم 43 - 
73222 الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

(2743

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعداد القانون   (2(( فبراير   22

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.NORYAN SERVICES

غرض الشركة بإيجاز : - التنظيف 

واملصانع  واإلدارات  للمباني  العام 

وأنشطة  والسجاد  واملوزاييك 

مماثلة..

حي   : اال تماعي  املقر  عنوان 

 -  43 رقم  القنديل  زنقة  املسجد 

73222 الداخلة املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 2.222  : السيد عبد الناصر عابو 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عبد الناصر عابو عنوانه(ا) 

 24(6 رقم   22 منازل التقاعد بلوك 

73222 الداخلة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عبد الناصر عابو عنوانه(ا) 

 24(6 رقم   22 منازل التقاعد بلوك 

73222 الداخلة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ  الده8  بوادي  االبتدائية 

فبراير ))2) تحت رقم 274/2022.

2258I

مكت8 الحسابات العباد

OUED LBECHNA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكت8 الحسابات العباد
3) بلوك 3 بئرانزران بنصفار، 

32222، صفرو املغرب
OUED LBECHNA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 

82/2تجزئة غزالة شارع الوحدة 
حي بنصفار صفرو - 32222 صفرو 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3625
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   28
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 OUED : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.LBECHNA
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري 
اشغال متنوعة او البناء.

رقم   : اال تماعي  املقر  عنوان 
الوحدة  شارع  غزالة  1/81تجزئة 
صفرو   32222  - حي بنصفار صفرو 

املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .
 522.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
522.) حصة   : السيد علي داشة 

بقيمة 222 درهم للحصة .
 (.522  : بدري  لهبوب  السيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
رقم  السيد علي داشة عنوانه(ا) 
222 بلوك ج بنصفار صفرو 32222 

صفرو املغرب.
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السيد لهبوب بدري عنوانه(ا) رقم 

222 بلوك ج بنصفار صفرو 32222 

صفرو املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

رقم  السيد علي داشة عنوانه(ا) 

222 بلوك ج بنصفار صفرو 32222 

صفرو املغرب

السيد لهبوب بدري عنوانه(ا) رقم 

222 بلوك ج بنصفار صفرو 32222 

صفرو املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   26 بتاريخ  االبتدائية بصفرو 

))2) تحت رقم 59/2022.

2259I

SYNERGIE EXPERTS

BEAR BERRIES

شركة ذات املسؤولية املحدودة

استمرار نشاط الشركة

49، زنقة  ون  وريس، حي غوتييه 

، 2262)، الدار البيضاء املغرب

BEAR BERRIES »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها اال تماعي: 49 زنقة 

 ون  وريس، حي غوتييه - 2262) 

الدار البيضاء املغرب.

»استمرار نشاط الشركة«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.3926(5

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 32 يناير ))2) تقرر ما يلي:

استمرار نشاط الشركة 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

بتاريخ البيضاء  بالدار   التجارية 

 22 فبراير ))2) تحت رقم  452.

1060I

FIDUCIAIRE CHAIBI CONSEIL MAROC

اكونوميك ماناجمانت
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

 FIDUCIAIRE CHAIBI CONSEIL
MAROC

 N° 46 AZLI MARRAKECH ،
40150، MARRAKECH MAROC
اكونوميك مانا مانت شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اال تماعي شقة في 

الطابق الثاني تجزئة سوكوما 2رقم 
235 - 42222 مراكش املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.67347
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم تغيير   (2(2 27 د نبر  املؤرخ في 
في  »-استشارات  الشركة من  نشاط 

التسيير 
االستغالل  تسيير  في  -مقاول 
في  الفالحي  و  الصناعي  و  التجاري 
إلى   « عسكرية  و  مدنية  خدمات 

»-استشارات في التسيير
املتابعة  في  خدمات  -تقديم 

الصحية و االدارية »
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   (7 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

))2) تحت رقم 72))23.
2262I

STE CECONA SARL

 STE IAAMAR AL OMRANE
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

STE CECONA SARL
شارع  يش امللكي رقم 74 الناظور ، 

222)6، الناظور املغرب
 STE IAAMAR AL OMRANE SARL
AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي العمران 

الجديد رقم 866)-722)6 - سلوان 
العمران الجديد رقم 866)-722)6 

- سلوان 222)6 الناظور املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(62

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(( فبراير   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
.IAAMAR AL OMRANE SARL AU
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
العمران   : عنوان املقر اال تماعي 
722)6-866) - سلوان  الجديد رقم 
العمران الجديد رقم 722)866-6) - 

سلوان 222)6 الناظور املغرب .
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 2.222  : السيد بقالي عبد القادر 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
 2222  : السيد بقالي عبد القادر 

بقيمة 222 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد بقالي عبد القادر عنوانه(ا) 
زايو  ستوت  اوالد  مسوسات  دوار 

922)6 الناظور املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد بقالي عبد القادر عنوانه(ا) 
زايو  ستوت  اوالد  مسوسات  دوار 

922)6 الناظور املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتاريخ 24 فبراير 

))2) تحت رقم 62).
226(I

ste controle balance sarl

COMPTOIR RIAD ZITOUNE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ste controle balance sarl
 appt 3 immb 1031. lot riad al
 ismailia marjane 1 . meknes
 meknes، 50000، MEKNES

maroc
 COMPTOIR RIAD ZITOUNE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي عمارة او 
)5 متجر 2- تجزئة رياض الزيتون ب 

مكنا2 - 52222 مكنا2 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

554(3
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   23
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. COMPTOIR RIAD ZITOUNE
عقاقير   : بإيجاز  الشركة  غرض 
النجارة. بالتقسيط/اشغال 
و  تصدير   / الخش8  و  االلومينيوم 

استيراد.
: عمارة او  عنوان املقر اال تماعي 
)5 متجر 2- تجزئة رياض الزيتون ب 

مكنا2 - 52222 مكنا2 املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
522 حصة   : السيد نبيل العمري 

بقيمة 222 درهم للحصة .
السيدة مريم خلفوي : 522 حصة 

بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
او  السيد نبيل العمري عنوانه(ا) 
3) الشقة 3 الطابق 2 رياض الزيتون 

مكنا2 52222 مكنا2 املغرب.
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عنوانه(ا)  خلفوي  مريم  السيدة 
نيس  مونزي  دي  اناطول  شارع   3(

فرنسا 26322 نيس فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد هللا اغربي عنوانه(ا) 
درب اشرادي بني امحمد مكنا2   7

52222 مكنا2 املغرب
السيدة نعيمة اغربي عنوانه(ا) 7 
مكنا2  امحمد  ابني  الشرادي  درب 

52222 مكنا2 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   26 بتاريخ  بمكنا2  التجارية 

))2) تحت رقم 4)6.
2263I

CONSEIL AUDIT ET SYNTHESE SARL

 DOMINIQUE ACQUAVIVA
 CONSULTING
MANAGEMENT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 CONSEIL AUDIT ET SYNTHESE
SARL

 RES SOFIA PALMERAIE IMM
 F N106, AV ABDELKRIM

 KHETTABI RES SOFIA
 PALMERAIE IMM F N106،

40000، MARRAKECH MAROC
 DOMINIQUE ACQUAVIVA

 CONSULTING MANAGEMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 9) 
درب بن زينة حي القصبة املدينة - 

42222 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2((749

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   24
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 DOMINIQUE ACQUAVIVA

.CONSULTING MANAGEMENT
نشاط   : بإيجاز  الشركة  غرض 
استشاري وتنظيم وتنشيط الندوات 

واملحاضرات للتعليم العالي.
 (9 رقم   : عنوان املقر اال تماعي 
 - املدينة  القصبة  درب بن زينة حي 

42222 مراكش املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 : أكوافيفا  ضومينيك  السيدة 
درهم   222 بقيمة  حصة   2.222

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
أكوافيفا  ضومينيك  السيدة 
حي  ب  باربيكا ا  إقامة  عنوانه(ا) 
ا اسيو   (2222 طاساريش   اك 

فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
أكوافيفا  ضومينيك  السيدة 
حي  ب  باربيكا ا  إقامة  عنوانه(ا) 
ا اسيو   (2222 طاساريش   اك 

فرنسا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   24 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

))2) تحت رقم 875)23.
2264I

FIDU ALIMTYAZ

 IMISYA ELEC 
INDUSTRIELLE SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FIDU ALIMTYAZ
13َ زنقة ، عبد الكريم بن  لون 

مكات8 أشرف، مكت8 24 الطابق ) 
FES MAROC ،32222 ، 2فا

 IMISYA ELEC INDUSTRIELLE 

SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

 OULED وعنوان مقرها اإل تماعي

TAYEB HAUT FES - 30000 فا2 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

72(43

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(( فبراير   22

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 IMISYA : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.ELEC INDUSTRIELLE SARL

غرض الشركة بإيجاز : 2 االستيراد 

والتصدير (التا ر أو الوسيط)

اال هزة  بيع  في  (تا ر  الكهرباء   (

الكهربائية)

3 اصالح الكهرباء .

 OULED  : عنوان املقر اال تماعي 

فا2   TAYEB HAUT FES - 32222

املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 522  : لحسن  لعسري  السيد 

حصة بقيمة 52.222 درهم للحصة .

 522  : الحسين  لعسري  السيد 

حصة بقيمة 52.222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد لعسري الحسين عنوانه(ا) 

هوالندا 32222 فا2 املغرب.

السيد لعسري لحسن عنوانه(ا) 

دوار اوالد الطي8 العليا فا2 32222 

فا2 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد لعسري لحسن عنوانه(ا) 
دوار اوالد الطي8 العليا فا2 32222 

فا2 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   29 بتاريخ  بفا2  التجارية 

))2) تحت رقم 665.
2265I

derkaoui ahmed

ste WARWIRI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

derkaoui ahmed
 hay essalam bloc G khenifra
 N 249 hay essalam bloc G
 khenifra، 54000، khenifra

Maroc
ste WARWIRI شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم ))2 
 Khénifra 54000 جي املسيرة العليا

Khénifra املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
4263

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   (3
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 ste  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. WARWIRI
غرض الشركة بإيجاز : مفاوضة - 

اشغال مختلفة.
عنوان املقر اال تماعي : رقم ))2 
 Khénifra 54000 جي املسيرة العليا 

Khénifra املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .
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 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 
درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  زهور  سالك  السيدة 
 54222 املسيرة  حي   2(( رقم 

Khénifra املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  زهور  سالك  السيدة 
 54222 املسيرة  حي   2(( رقم 

Khénifra املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   29 االبتدائية بخنيفرة بتاريخ 

))2) تحت رقم 45.
2266I

GENIE MANAGEMENT CONSULTING

MED TINGIS RENT CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 GENIE MANAGEMENT
CONSULTING

 Boulevard, Al Qods, Lot Al 257
 Majd, 1er Etage, Appart N°6, BP
 64, Aouama – Tanger، 90000،

TANGER MAROC
MED TINGIS RENT CAR شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 

سيدي محمد بن عبد هللا رقم 74 
محل رقم 7 الطابق األر�سي - 92222 

طنجة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.82267

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل   (2(( يناير   28 املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 MED TINGIS الوحيد  الشريك 
RENT CAR مبلغ رأسمالها 222.222 
درهم وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 
 74 سيدي محمد بن عبد هللا رقم 
محل رقم 7 الطابق األر�سي - 92222 
طنجة املغرب نتيجة ل : قرار املسير .

شارع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 74 سيدي محمد بن عبد هللا رقم 
محل رقم 7 الطابق األر�سي - 92222 

طنجة املغرب. 
و عين:

و  اليعقوبي  محمد  السيد(ة) 
شارع محمد بن عبد هللا  عنوانه(ا) 
طنجة   92222  24 شقة   74 رقم 

املغرب كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
-تم   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 
التجارية  باملحكمة  القانوني  اإليداع 
بطنجة بتاريخ 24 فبراير ))2) تحت 

رقم 52935).

2267I

أم ترافيمو

أم ترافيمو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

أم ترافيمو
زنقة العرعار و شارع اللة الياقوت 

الطابق الثالث شقة رقم 8 ، 
2222)، الدارالبيضاء املغرب

أم ترافيمو شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي زنقة 
العرعار و شارع اللة الياقوت 

الطابق الثالث شقة رقم 8 - 2222) 
الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5(3929

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(2 نونبر   ((
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
أم   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

ترافيمو.

إنعاش   : بإيجاز  الشركة  غرض 
األشخاص،خدمات  عقاري،خدمات 

املقاوالت ،استيراد،تصدير وتجارة.
زنقة   : اال تماعي  املقر  عنوان 
الياقوت  اللة  شارع  و  العرعار 
الطابق الثالث شقة رقم 8 - 2222) 

الدارالبيضاء املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
522 حصة   : السيد أحمد ظافر 

بقيمة 52.222 درهم للحصة .
 522  : السيدة الحا ة اليوسفي 
حصة بقيمة 52.222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  ظافر  أحمد  السيد 
الثاني  الشطر  الخير  مفتاح  تجزئة 
الرقم 2585 6222) سطات املغرب.

اليوسفي  الحا ة  السيدة 
عنوانه(ا) تجزئة مفتاح الخير الشطر 
سطات   (6222  2422 الرقم  الثاني 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  ظافر  أحمد  السيد 
الثاني  الشطر  الخير  مفتاح  تجزئة 

الرقم 2585 6222) سطات املغرب
اليوسفي  الحا ة  السيدة 
عنوانه(ا) تجزئة مفتاح الخير الشطر 
سطات   (6222  2422 الرقم  الثاني 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 32 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نونبر 2)2) تحت رقم 225)82.
2268I

MITAK CONSEIL

كادجوان إنجينيرين
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MITAK CONSEIL
 BD MOHAMED VI IMM
 H1 2EME ETAGE N° 5

 CASABLANCA ، 20400،
CASABLANCA MAROC

كاد وان إنجينيرين شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 64 ، شارع 

عبد هللا املديوني ، الطابق 2 ، شقة 

) - 2)22) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

528599

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(2 يونيو   26

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

كاد وان إنجينيرين.

مهند2   : بإيجاز  الشركة  غرض 

استشاري.

عنوان املقر اال تماعي : 64 ، شارع 

عبد هللا املديوني ، الطابق 2 ، شقة ) 

- 2)22) الدار البيضاء املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 2.222  : طويليع  خالد  السيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .

 2222  : طويليع  خالد  السيد 

بقيمة 222 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  طويليع  خالد  السيد 

بلجيكا 2247 بلجيكا بلجيكا .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  طويليع  خالد  السيد 

بلجيكا 2247 بلجيكا بلجيكا 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (8 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يونيو 2)2) تحت رقم 784425.

2269I
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زوبير بوتغما2

STE HARBI ISKAN SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

زوبير بوتغما2
اكنول املركز تازة ، 35252، تازة 

املغرب
 STE HARBI ISKAN SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 42 
مجموعة 2 حي الحسني تازة - 

35222 تازة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
6387

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.HARBI ISKAN SARL AU
االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

املختلفة .
رقم   : اال تماعي  املقر  عنوان 
 - مجموعة 2 حي الحسني تازة   42

35222 تازة املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 2.222  : هربيل  حميد  السيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  هربيل  حميد  السيد 
رقم 42 مجموعة 2 حي الحسني تازة 

35222 تازة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  هربيل  حميد  السيد 
رقم 42 مجموعة 2 حي الحسني تازة 

35222 تازة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   24 بتاريخ  بتازة  االبتدائية 

))2) تحت رقم 72.
2272I

ABC OFFICE

ABC OFFICE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ABC OFFICE
 CASABLANCA ، 20230،

CASABLANCA املغرب
ABC OFFICE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 23 زنقة 

ايت أورير الطابق ) موالي يوسف - 
2372) الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
53(945

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(( فبراير   27
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 ABC  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.OFFICE
: مشتريات  غرض الشركة بإيجاز 
واللوازم  املكتبية  اللوازم  ومبيعات 
منتجات  تسويق  املدرسية. 
واالتصاالت.  املعلومات  تكنولو يا 
ومستلزمات  األمان  مواد  تسويق 
والطباعة.  الدعاية  أعمال  الحماية. 
شراء وإعادة بيع أثاث املكات8. شراء 
ومعدات  الصيانة  منتجات  وبيع 

ومبيعات  مشتريات  التنظيف. 
تقديم  أعاله.  للنشاط  املواد   ميع 
االستيراد  أشكالها.  بكافة  الخدمات 
والتصدير والتجارة واالمتياز والتمثيل 

والحصرية.
زنقة   23  : عنوان املقر اال تماعي 
 - ) موالي يوسف  ايت أورير الطابق 

2372) الدارالبيضاء املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 22.222 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
222 حصة   : السيدة حسني منيا 

بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  منيا  حسني  السيدة 
املدينة   (62 فيال  ستي  كولف 
الخضراء بوسكورة 2222) النواصر 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  منيا  حسني  السيدة 
املدينة   (62 فيال  ستي  كولف 
الخضراء بوسكورة 2222) النواصر 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم 823349.

2272I

SAVOIR EXPERT

LES GARAGISTES CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر اال تماعي للشركة

SAVOIR EXPERT
 N ° 05 RUE IBN BATTOUTA
 VILLE NOUVELLE ، 31000،

SEFROU MAROC
LES GARAGISTES CAR شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي رقم )/)3 

تجزئة يونس بكار حي السعادة 
طريق املنزل صفرو - 32222 صفرو 

املغرب.

تحويل املقر اال تماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3483
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تحويل   (2(( يناير   27 املؤرخ في 
من  للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 
حي  بكار  يونس  تجزئة   2/32 »رقم 
السعادة طريق املنزل صفرو - 32222 
26  نان  »رقم  إلى  املغرب«  صفرو 
 32222  - بنصفار صفرو  السكوري 

صفرو املغرب«
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   27 بتاريخ  بصفرو  االبتدائية 

))2) تحت رقم 8).
227(I

FIDU ALIMTYAZ

 STE INNOVANTS) 
 MAROCAINS DES GRANDS

 PROJETS SARL AU
(S.I.M.G.P

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDU ALIMTYAZ
13َ زنقة ، عبد الكريم بن  لون 

مكات8 أشرف، مكت8 24 الطابق ) 
FES MAROC ،32222 ، 2فا

 STE INNOVANTS) 
 MAROCAINS DES GRANDS
 PROJETS SARL AU (S.I.M.G.P

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 37 تجزئة 
اوليفري 2 الضحى عمارة ل37 شقة 
6 الطابق 2 ج ه 5 فا2 - 32222 

فا2 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
72349

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(( فبراير   23
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE)  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 INNOVANTS MAROCAINS DES
 GRANDS PROJETS SARL AU

. (S.I.M.G.P
2 -أعمال  غرض الشركة بإيجاز : 

متنوعة أو إنشاءات (مقاول)
-)كراء األدوات واملعدات.

3 - نقل البضائع ..
عنوان املقر اال تماعي : 37 تجزئة 
الضحى عمارة ل37 شقة   2 اوليفري 
 32222  - فا2   5 ج ه   2 الطابق   6

فا2 املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد عبد العلي عماري : 2.222 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عماري  العلي  عبد  السيد 
تجزئة القرويين   78( رقم  عنوانه(ا) 
 32222 فا2  الشقف  عين  طريق 

فا2 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عماري  العلي  عبد  السيد 
تجزئة القرويين   78( رقم  عنوانه(ا) 
 32222 فا2  الشقف  عين  طريق 

فا2 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   26 بتاريخ  بفا2  التجارية 

))2) تحت رقم 797.
2273I

PREMIUM FINANCE

AYDO BTP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

PREMIUM FINANCE
 APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE

 SGT LEVET ET FERKLE
 MARRAKECH. ، 40000،

MARRAKECH MAROC
AYDO BTP شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 

4) تجزئة سينكو عمارة أ7 شارع 
املزدلفة - 42222 مراكش املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.62475
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت   (2(( فبراير   24 في  املؤرخ 

املصادقة على :
نسيم  محمد  (ة)  السيد  تفويت 
الذهبي 2.222) حصة ا تماعية من 
حصة لفائدة السيد   (2.222 أصل 
فبراير   24 بتاريخ  انفلو2  نزهة  (ة) 

.(2((
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
فبراير   27 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

))2) تحت رقم 2956.

2274I

SAGASUD

SUD-SERV TRAVAUX
إعالن متعدد القرارات

SAGASUD
شارع االمير موالي عبد هللا رقم 3) 
 LAAYOUNE، 70000، العيون

LAAYOUNE املغرب
SUD-SERV TRAVAUX »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد«
وعنوان مقرها اال تماعي: تجزئة 
القد2 شارع احمد هيبة رقم 23 
العيون - 72222 العيون املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.(34(7
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
))2)تم اتخاذ  فبراير   24 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
على  ينص  الذي   :22 رقم  قرار 

مايلي: تغيير املقر اال تماعي

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 
النظام األسا�سي التالية: 

22: الذي ينص على  بند رقم بند 
حي  الى  اال تماعي  املقر  تغيير  مايلي: 
 27( رقم  مزوار  زنقة   2( الوحدة 

العيون
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   27 االبتدائية بالعيون بتاريخ 

))2) تحت رقم 425/2022.
2275I

BOUKRAA CONSULTATION JURIDIQUE

LAMINE WORKS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 BOUKRAA CONSULTATION
JURIDIQUE

حي الفتح ساحة النيل رقم 62 
العيون ، 72222، العيون املغرب
LAMINE WORKS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي زنقة 

قبرص رقم 597 تجزئة املستقبل - 
72222 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
37245

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(2 ماي   28
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LAMINE WORKS
اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء املتعددة.
زنقة   : اال تماعي  املقر  عنوان 
 - املستقبل  تجزئة   597 رقم  قبرص 

72222 العيون املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 
درهم، مقسم كالتالي:

 2.222  : السيد محمد ملين هدي 
حصة بقيمة 222 درهم للحصة .

السيد محمد ملين هدي : 222222 
بقيمة 222 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محمد ملين هدي عنوانه(ا) 
الوحدة  تجزئة  د  بلوك   432 رقم 

72222 العيون املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد ملين هدي عنوانه(ا) 
الوحدة  تجزئة  د  بلوك   432 رقم 

72222 العيون املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   2( بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2)2) تحت رقم 2684.

2276I

CANOCAF SARL

 MAISON PRESTIGE
AGENCY

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

CANOCAF SARL
شارع الجيش امللكي زنقة الخنساء 

رقم 7 الطابق الثاني رقم 23 
 NADOR ،6(222 ،الناظور

MAROC
 MAISON PRESTIGE AGENCY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي حي أوالد 
بوطي8 - 222)6 الناظور املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(3632
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   28
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. MAISON PRESTIGE AGENCY

2/وكالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

)/تنظيم  التدري8 وتنشيط العمالة 

والتدري8  واالحتفاالت  الفعاليات 

والندوات 3/تنظيف.

: حي أوالد  عنوان املقر اال تماعي 

بوطي8 - 222)6 الناظور املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

السيدة كربيلة فيروز : 522 حصة 

بقيمة 222 درهم للحصة .

 522  : ما دولين  ككوح  السيدة 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  فيروز  كربيلة  السيدة 

 84 شارع عبد الخالق الطريس رقم 

222)6 الناظور املغرب.

ما دولين  ككوح  السيدة 

)2 رقم  عنوانه(ا) الحي االداري زنقة 

3) 222)6 الناظور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  فيروز  كربيلة  السيدة 

 84 شارع عبد الخالق الطريس رقم 

222)6 الناظور املغرب

ما دولين  ككوح  السيدة 

)2 رقم  عنوانه(ا) الحي االداري زنقة 

3) 222)6 الناظور املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور بتاريخ )2 فبراير 

))2) تحت رقم 298.

2277I

FINAUDIT

AKOS HOLDING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FINAUDIT
 RUE CHEVALIER BAYARD RCE
 VALROSE 1 ETG N°2 ، 20310،

CASABLANCA MAROC
AKOS HOLDING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 27)،شارع 

الزرقطوني الطابق الرابع 
الدارالبيضاء - 2222) الدارالبيضاء 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.3(2622

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   (2(2 د نبر   32 في  املؤرخ 

املصادقة على :
كعال  صالح  (ة)  السيد  تفويت 
أصل  من  ا تماعية  حصة   522
 AKOS (ة) 522 حصة لفائدة السيد
HOLDING بتاريخ 32 د نبر 2)2).

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم 823442.

2278I

CABINET COMPTABLE AMRAOUI

SOCIETE IMA ALI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 CABINET COMPTABLE
AMRAOUI

 Bur. 09 2ème étage Plataux
 Bureau Hatim n°02 rue Melilia
VN SAFI، 46000، SAFI MAROC
SOCIETE IMA ALI شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي دوار 
العيايطة اوالد اكناو بني مالل - 

3222) بني مالل املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2(375

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   29
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE IMA ALI
-التجارة   : غرض الشركة بإيجاز 

في  ميع أصناف النجارة.
-االشغال املختلفة..

دوار   : اال تماعي  املقر  عنوان 
 - مالل  بني  اكناو  اوالد  العيايطة 

3222) بني مالل املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد بورحيل كمال : 522 حصة 

بقيمة 222 درهم للحصة .
 522  : محمد  محمادي  السيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  كمال  بورحيل  السيد 
مالل  بني  سيدي  ابر  بوحجر  دوار 

3222) بني مالل املغرب.
السيد محمادي محمد عنوانه(ا) 
صالح  بن  الفقيه  البرادية  مركز 

3222) بني مالل املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  كمال  بورحيل  السيد 
مالل  بني  سيدي  ابر  بوحجر  دوار 

3222) بني مالل املغرب
السيد محمادي محمد عنوانه(ا) 
صالح  بن  الفقيه  البرادية  مركز 

3222) بني مالل املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببني مالل بتاريخ 24 فبراير 

))2) تحت رقم 226.

2279I

CANOCAF SARL

RESMY
إعالن متعدد القرارات

CANOCAF SARL
شارع الجيش امللكي زنقة الخنساء 

رقم 7 الطابق الثاني رقم 23 
 NADOR ،6(222 ،الناظور

MAROC
RESMY »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
وعنوان مقرها اال تماعي: أوالد 
لحسن، مكرر 9) - - الناظور 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.29699

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
اتخاذ  ))2)تم  يناير   (7 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
تفـويت  على  املصادقة  مايلي: 
الحـصص اال تمـاعـية املقررة بتاريخ 
بويباون  السيد  بين   27/01/2020
سمير، من  هة، و السيد رحو برتال 

من  هة أخرى.
قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

تعيين مسيير  ديد للشركة
على  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 
مايلي: تـغـيير الشكل القـانوني للشركة 
مسـؤولية  ذات  شركة  لتصبح 
القانون  على  املصادقة  و  محدودة 

األسـا�سي الجديد للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
الذي ينص على   :7 و   6 بند رقم 
حصة   522) سمير  بويباون  مايلي: 
ا تماعية) و السيد رحو برتال (522 

حصة ا تماعية)
على  ينص  الذي   :26 رقم  بند 
مايلي: تعيين السيدين بويباون سمير 

و رحو برتال كمسيرين للشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتاريخ 29 فبراير 

))2) تحت رقم 34).

2282I
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ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

 SALON PROMOTION

MAROC
إعالن متعدد القرارات

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شارع موريتانيا صندوق البريد 

629) ، 42222، مراكش املغرب

 SALON PROMOTION MAROC

»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها اال تماعي: فيال رقم 

5 طريق امزميز )2 دائرة تحناوت 

 ماعة تامصلوحت - 42222 

مراكش املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.43737

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

اتخاذ  2)2)تم  نونبر   (( في  املؤرخ 

القرارات التالية: 

على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 

أسهم  بنقل  ميع  التصريح  مايلي: 

سهم مملوكة   22222 أي   ، الشركة 

السيد   ،  Echo Invest لشركة 

 Annick Didier VACHER ، السيدة 

 Edith Marcelle Begard épouse

 Nikola Marinçiç السيد ، VACHER

 V3 Brands Pte Ltd لصالح شركات ،

التنازل عن حق   ،  Lymoun Tree و 

الشفعة األولى

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

لصالح  الشركة  أسهم  بيع  تسجيل 

و   V3 Brands Pte Ltd الشركتين 

Lymoin Tree

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

من   7 املادة  تعديل  على  املوافقة 

القانون االسا�سي للشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   22 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

))2) تحت رقم 792)23.

2282I

MCG

دو بانت هاووس
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MCG
 Angle Bd. A. El Khattabi & Av.
 M. Eddahbi, n° 3, Appt. 14,
 Guéliz, Marrakech ، 40000،

MARRAKECH MAROC
دو بانت هاوو2 شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 
عالل الفا�سي، العمارة )2، الشقة 

رقم 5، تجزئة سين - 42222 
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2((855

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   (7
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها : دو بانت 

هاوو2.
كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشقق املفروشة.
شارع   : اال تماعي  املقر  عنوان 
الشقة   ،2( العمارة  الفا�سي،  عالل 
رقم 5، تجزئة سين - 42222 مراكش 

املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
لكسمبورغ   96 الشركة أف أ2 
 222 حصة بقيمة   2.222  : مراكش 

درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

لكسمبورغ   96 الشركة أف أ2 

ال  شارع   (4-44 عنوانه(ا)  مراكش 

 2622 لكسمبورغ  أل2622-  كار، 

لكسمبورغ لكسمبورغ.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  توينز  وهانز  السيد 

 2(52 52)2 إكس الرن، هوالندا   ،(

إكس الرن هوالندا

عنوانه(ا)  أعراب  سعيد  السيد 

إقامة بريستيجيا، عمارة 263 الشقة 

سيتي  كولف  أوبال،  مدخل   ،2(

42222 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   27 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

))2) تحت رقم 233225.

228(I

LA DILIGENCE COMPTABLE

MOBIUS
إعالن متعدد القرارات

LA DILIGENCE COMPTABLE

26 زنقة عبد العزيز الثعالبي شارع 

عالل بن عبد هللا الطابق الثاني 

املكت8 رقم 24 فا2 ، 32222، 

فا2 املغرب

MOBIUS »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها اال تماعي: 2)2 

تجزئة أسماء طريق عين الشقف - 

32222 فا2 املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.39325

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

))2)تم اتخاذ  فبراير   27 املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

قام السيد محمد علي حادودو بهبة 

السيد  أخوه  لفائدة  حصة   2222

درهم   222 بمبلغ  حادودو  سعيد 

للحصة الواحدة.

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 
استقالة السيد محمد علي حادودو 
من مهام التسيير و تعين السيد سعيد 
ملدة  للشركة  مسيرا  ديدا  حادودو 

غير محدودة
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
من   25 و   7 و   6 الفصول  تعديل 
القانون  تحيين  و  األسا�سي  القانون 

األسا�سي للشركة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
من   25 و   7 و   6 الفصول  تعديل 

القانون األسا�سي. 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   25 بتاريخ  بفا2  التجارية 

))2) تحت رقم 762.
2283I

خبرة الشرق

TRI IMMOBILIER
إعالن متعدد القرارات

خبرة 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
TRI IMMOBILIER »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها اال تماعي: رقم 

4 شارع النخيل اقامة الحمد حي 
الليمون بركان - 63322 بركان 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.6883

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
اتخاذ  ))2)تم  يناير   (6 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تفويت الحصص
قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 
بوعلي  السيد  مسير  ديد  تعيين 
الحالي  املسيرة  واستقالة  محسن 

السيد بن الشريف ياسر
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على  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 
مايلي: تحويل املقر اال تماعي الى رقم 
حي  الحمد  اقامة  النخيل  شارع   4

الليمون بركان
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
على  ينص  الذي  6و7:  رقم  بند 

مايلي: تفويت الحصص
بند رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
 4 رقم  الى  اال تماعي  املقر  تحويل 
حي  الحمد  اقامة  النخيل  شارع 

الليمون بركان
على  ينص  الذي   :35 رقم  بند 
السيد  مسير  ديد  تعيين  مايلي: 
املسيرة  واستقالة  محسن  بوعلي 

الحالي السيد بن الشريف ياسر
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   25 بتاريخ  ببركان  االبتدائية 

))2) تحت رقم 101/2022.

2284I

YANI MAHER

YANI MAHER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

YANI MAHER
23 زنقة احمد املجاطي اقامة االل8 

طابق 2 رقم 8 املعاريف 23 زنقة 
احمد املجاطي اقامة االل8 طابق 
2 رقم 8 املعاريف، 2372)، الدار 

البيضاء املغرب
YANI MAHER شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 23 زنقة 
احمد املجاطي اقامة االل8 طابق 
2 رقم 8 املعاريف الدار البيضاء 

2372) الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

53(299
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   23
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 YANI  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.MAHER

االنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري.
زنقة   23  : عنوان املقر اال تماعي 

طابق  االل8  اقامة  املجاطي  احمد 
البيضاء  الدار  املعاريف   8 رقم   2

2372) الدار البيضاء املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد عبد الرحيم الخضار : 522 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .

522 حصة   : السيد مراد قشاش 

بقيمة 222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الخضار  الرحيم  عبد  السيد 
عنوانه(ا) تجزئة النصر زنقة 8) رقم 

47 عين الشق 2472) الدار البيضاء 

املغرب.

 5 السيد مراد قشاش عنوانه(ا) 

 نان كاليفورني عمارة امرود طابق 

الدار   (2472 عين الشق   3 شقة   2

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

الخضار  الرحيم  عبد  السيد 
عنوانه(ا) تجزئة النصر زنقة 8) رقم 

47 عين الشق 2472) الدار البيضاء 

املغرب

 5 السيد مراد قشاش عنوانه(ا) 

 نان كاليفورني عمارة امرود طابق 

الدار   (2472 عين الشق   3 شقة   2

البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم 323)82.

2285I

M2KA SERVICES - S.A.R.L

M2KA SERVICE
إعالن متعدد القرارات

M2KA SERVICES - S.A.R.L
شار الزرقطوني إقامة )3 رقم 9) ، 

92222، طنجة املغرب
M2KA SERVICE »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها اال تماعي: شار 
الزرقطوني إقامة )3 رقم 9) - 

92222 طنجة املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.224453

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
اتخاذ  ))2)تم  يناير   28 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
 522 عماري  كوتر  السيدة  تفويت 
حصة إ تماعية الى السيد يونس بل 

العافية بمبلغ 52222 درهم
قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 
العافية  بل  يونس  السيد  إضافة 

مسير  ديد للشركة
قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 
مكافحة   - والتطهير.  التنظيف   -

اآلفات. - التجارة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
على  ينص  الذي   :6-7 رقم  بند 
حصة إ تماعية للسيد   522 مايلي: 
 52222 بقيمة  العافية  بل  يونس 
إ تماعية  حصة   522 و  درهم 

للسيدة كوتر عماري بقيمة 52222
على  ينص  الذي   :23 رقم  بند 
مايلي: تعيين السيد يونس بل العافية 
والسيدة كوتر عماري مسيري الشركة 

ملدة غير محدودة 
بند رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
نشاط الشركة - التنظيف والتطهير. 

- مكافحة اآلفات. - التجارة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   25 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

))2) تحت رقم 52984).

2286I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

 SALON PROMOTION
MAROC

إعالن متعدد القرارات

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع موريتانيا صندوق البريد 
629) ، 42222، مراكش املغرب

 SALON PROMOTION MAROC
»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها اال تماعي: فيال رقم 
5 طريق امزميز )2 دائرة تحناوت 
 ماعة تامصلوحت - 42222 

مراكش املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.43737

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
2)2)تم اتخاذ  د نبر   22 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
 Didier VACHER السيد  استقالة 

من مهامه كمسير وحيد
قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 
كمسير  بوقدي8  طه  السيد  تعيين 

وحيد ملدة غير محددة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
 2(  ,  23 املوافقة على تعديل املواد 

من القانون االسا�سي للشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   22 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

))2) تحت رقم 792)23.
2287I

STE JURITAX CONSULTING SARL AU

 STE CORDERIE DE
MARRAKECH

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

 STE JURITAX CONSULTING
SARL AU

 IMM 12 2° ETAGE QUARTIER
 INDUSTRIEL SIDI GHANEM ،
40110، MARRAKECH MAROC
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 STE CORDERIE DE
MARRAKECH شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد(في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي 7)5 الحي 
الصناعي سيدي غانم - 42222 

مراكش املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.77635

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   (2(2 نونبر   22 املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 STE CORDERIE الوحيد  الشريك 
رأسمالها  مبلغ   DE MARRAKECH
مقرها  وعنوان  درهم   92.222
اإل تماعي 7)5 الحي الصناعي سيدي 
غانم - 42222 مراكش املغرب نتيجة 
: عدم القدرة على تحقيق الهدف  ل 

الذي من أ له انشات الشركة.
 5(7 ب  التصفية  مقر  حدد  و 
الحي الصناعي سيدي غانم - 42222 

مراكش املغرب. 
و عين:

و  واعزز  فتيحة  السيد(ة) 
التجزئة السكنية لوازيس  عنوانه(ا) 
املغرب  مراكش   42222  22 رقم 

كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
 5(7  : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 
الحي الصناعي سيدي غانم مراكشتم 
التجارية  باملحكمة  القانوني  اإليداع 
بمراكش بتاريخ 5) يناير ))2) تحت 

رقم 2)2)23.
2288I

CAGECO

RIYA COSMET
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

CAGECO
9) شارع محمد الساد2 عمارة ف) 
الرقم 22 الدار البيضاء ، 2522)، 

الدارالبيضاء املغرب

RIYA COSMET شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 257 

شارع محمد الخامس  ليز - 42222 
مراكش املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.789(9

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   (2(( فبراير   22 في  املؤرخ 

املصادقة على :
رشيد اترحزاز  (ة)  تفويت السيد 
222 حصة ا تماعية من أصل 222 
(ة) عبدالرحيم  حصة لفائدة السيد 

ر�سى بتاريخ )2 فبراير ))2).
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
فبراير   27 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

))2) تحت رقم 636)23.

2289I

MOORISH

REQUEST MOROCCO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

MOORISH
39 شارع اللة الياقوت الطابق 5 
الشقة د 39 شارع اللة الياقوت 

الطابق 5 الشقة د، 2222)، الدار 
البيضاء املغرب

REQUEST MOROCCO شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي شارع عبد 
املومن زنقة سمية اقامة شهرزاد 3 
الطابق 4 رقم 2) بامليي البيضاء - 

2375) الدار البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري -.
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   (2(2 مار2   32 في  املؤرخ 

املصادقة على :
ادالي  سعيد  (ة)  السيد  تفويت 
 222 حصة ا تماعية من أصل   5(
بسام امين  (ة)  حصة لفائدة السيد 

بتاريخ 32 مار2 2)2).

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أبريل 2)2) تحت رقم 774932.
2292I

STE UN TRANSIT

STE UN TRANSIT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
إنشاء فرع تابع للشركة

STE UN TRANSIT
تجزئة النهضة رقم 335) مكت8 رقم 

22 ، 73222، الداخلة املغرب
STE UN TRANSIT شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي تجزئة 

النهضة رقم 335) مكت8 رقم 22 - 
73222 الداخلة املغرب.
إنشاء فرع تابع للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.3333

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في )) د نبر 2)2) تقرر إنشاء 
 UN فرع تابع للشركة تحت التسمية
املنزه  بالعنوان  الكائن  و   TRANSIT
شارع   ((2 الرقم  العمارة ب)2   2(
 82222  - املسلحة  امللكية  القوات 
طرف  من  املسير  و  املغرب  اكادير 

السيد(ة) الدودي محمد
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  الده8  بوادي  االبتدائية 

فبراير ))2) تحت رقم 244/2022.
2292I

COFISAM

 ENTREPRISE GENERALE
 DE TRAVAUX ET DE
LOGISTIQUE EGTL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

COFISAM
عمارة 65, الطابق االول تجزئة 
مسرور 2 شارع الحسن الثاني ، 

222)2، تمارة املغرب

 ENTREPRISE GENERALE DE

 TRAVAUX ET DE LOGISTIQUE

EGTL شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 4، واد 
زيز، شقة 7، الطابق 3، اكدال-

الرباط - 22222 الرباط املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

257937

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   (7

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 ENTREPRISE GENERALE DE

 TRAVAUX ET DE LOGISTIQUE

.EGTL
مقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

و  مختلفة،االنشاءات  أعمال 

الخدمات اللو ستيكية..
 ،4 رقم   : املقر اال تماعي  عنوان 

3، اكدال- 7، الطابق  واد زيز، شقة 

الرباط - 22222 الرباط املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 2.222  : خليل  مفهوم  السيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  خليل  مفهوم  السيد 

الرباط 22222 الرباط املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  خليل  مفهوم  السيد 

الرباط 22222 الرباط املغرب
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   26 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

))2) تحت رقم 28)))2.
229(I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

JRI COUNTRY CLUB
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
إنشاء فرع تابع للشركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع موريتانيا صندوق البريد 
629) ، 42222، مراكش املغرب

JRI COUNTRY CLUB شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 

محمد الساد2 عملية مسك الليل 
فيال 33 مكت8 رقم 6 - 42222 

مراكش املغرب.
إنشاء فرع تابع للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.229589

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 4) يناير ))2) تقرر إنشاء 
و   - فرع تابع للشركة تحت التسمية 
الكائن بالعنوان مطعم رويال كولف 
دار السالم شارع محمد الساد2 كم 
الرباط املغرب و املسير   22222  -  7

من طرف السيد(ة) بلواد كريم
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   27 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

))2) تحت رقم 233235.
2293I

STE FIPARK

SOCIETE IMMOBIRIS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE FIPARK
 RUE ALJIHAD HAY RIAD RTE 4(

 AIN SMEN FES ، 30000، FES
MAROC

SOCIETE IMMOBIRIS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 6 تجزئة 
مطاحن االدريسية شارع بئر انزران و 
شارع الجيش امللكي الطابق 7 مكت8 

رقم 38 عمارة مكات8 االطلس - 
32222 فا2 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
72(55

 22 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( فبراير 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE IMMOBIRIS
-2مقاول   : غرض الشركة بإيجاز 

البناء و الترويج العقاري
-)الخبرة العقارية

-3املشورة القانونية.
تجزئة   6  : عنوان املقر اال تماعي 
مطاحن االدريسية شارع بئر انزران و 
شارع الجيش امللكي الطابق 7 مكت8 
 - االطلس  مكات8  عمارة   38 رقم 

32222 فا2 املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 2.222  : فار2  كوردي  السيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  فار2  كوردي  السيد 
 9 تجزئة   9 الشقة  مرياف  اقامة 
تجزئة النخيل طريق ايموزار 32222 

فا2 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  فار2  كوردي  السيد 
 9 تجزئة   9 الشقة  مرياف  اقامة 
تجزئة النخيل طريق ايموزار 32222 

فا2 املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   29 بتاريخ  بفا2  التجارية 

))2) تحت رقم 2022/685.
2294I

مكت8 الجرودي

 RESIDUO ZERO AGRICOLA
MAROC

إعالن متعدد القرارات

مكت8 الجرودي
شارع 28 نونبر رقم 4) الناضور ، 

222)6، الناضور املغرب
 RESIDUO ZERO AGRICOLA
MAROC »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
وعنوان مقرها اال تماعي: غرفة 

التجارة و الصناعة و الخدمات الحي 
اإلداري زنقة القايد أحمد الريفي 

222)6 الناضور املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: في 
طور اإلنجاز.

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
))2)تم اتخاذ  فبراير   28 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
أصبح  اللذي  و  الشركة  إسم  تغيير 

IDEAL TOMATO
قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 
 : إضافة نشاط  ديد للشركة و هو 
التجديد و التطوير الصناعي املرتبط 

بفرع الفواكه و الخضر
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

املصادقة على تفويت الحصص
قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

املصادقة على قانون  ديد للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم ): الذي ينص على مايلي: 

IDEAL TOMATO إسم الشركة هو
على  ينص  الذي   :3 رقم  بند 
-2 صناعة  مايلي: نشاط الشركة هو 
مواد  و  الطبيعية  التخصي8  مواد 
التجديد   (- واملعقمات  التنظيف 
بفرع  املرتبط  الصناعي  التطوير  و 

الفواكه و الخضر

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
الجرودي  الحفيظ  عبد  السيد 
هشام  السيد   - درهم   275.222
السيد   - درهم   275.222 الصغير 
فاييخو  استيفا  خوسيه  خيراردو 
خو�سي  السيد   - درهم   75.222
 52.222 مارتينيز  كامبيو  سانتياكو 
مانويل  خو�سي  السيد   - درهم 

استيفيز كابارو2 5.222) درهم
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
السيد عبد الحفيظ الجرودي 2.752 
حصة - السيد هشام الصغير 2.752 
خو�سي  خيراردو  السيد   - حصة 
السيد   - 752 حصة  استيفا فاييخو 
مارتينيز  كامبيو  سانتياكو  خو�سي 
السيد خو�سي مانويل   - 522 حصة 

استيفيز كابارو2 52) حصة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتاريخ 25 فبراير 

))2) تحت رقم 68).

2295I

ALPHAIZ CONSULTING & ENGINEERING

 NAIS CARGO SERVICE
INTERNATIONAL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 ALPHAIZ CONSULTING &
ENGINEERING

 AVENUE MOHAMED V, ,66
 ESCALIER C, 3ème ETAGE NU%
 4 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
 NAIS CARGO SERVICE

INTERNATIONAL شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي مجمع 
الحساني إقامة عدنان شقة )4. 

طنجة - 92222 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2(4395
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   (7
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 NAIS CARGO SERVICE  :

.INTERNATIONAL
النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املحلي والدولي للبضائع.
مجمع   : اال تماعي  املقر  عنوان 
 .4( شقة  عدنان  إقامة  الحساني 

طنجة - 92222 طنجة املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:  رأسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:
 2.222  : الراجي  نادية  السيدة 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  الراجي  نادية  السيدة 
شارع السالم إقامة ابو عدنان الطابق 

6 شقة 26 92222 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  الراجي  نادية  السيدة 
شارع السالم إقامة ابو عدنان الطابق 

6 شقة 26 92222 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   29 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

))2) تحت رقم 52822).
2296I

STE CROWN CONSULTING SARL

STE OUANBAT SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 STE CROWN CONSULTING
SARL

 ANGLE RUE ALGERIE N°2(

 ET RUE HAJRAT NEKOUR
 N°166,3EME ETAGE

 B,ALHOCEIMA ، 32000،
ALHOCEIMA MAROC

STE OUANBAT SARL AU شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي املحل 
الكائن بالطابق السفلي شارع 

تمسمان رقم - 222)3 الحسيمة 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
36(3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(( فبراير   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.OUANBAT SARL AU
: مقاول في  غرض الشركة بإيجاز 

البناء
مقاول في الصباغة
مقاول في التنظيف

التصدير و االستيراد.
املحل   : اال تماعي  املقر  عنوان 
شارع  السفلي  بالطابق  الكائن 
الحسيمة   3(222  - رقم  تمسمان 

املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد أنوار امللوكي : 2.222 حصة 

بقيمة 222 درهم للحصة .
السيد أنوار امللوكي : 2222 بقيمة 

222 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

 29 السيد أنوار امللوكي عنوانه(ا) 
 3(222 باريو  حي  املنفلوطي  زنقة 

الحسيمة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
 29 السيد أنوار امللوكي عنوانه(ا) 
 3(222 باريو  حي  املنفلوطي  زنقة 

الحسيمة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  بالحسيمة  االبتدائية 

فبراير ))2) تحت رقم 236.
2297I

سهريكاد

STE BOUSABA FRERES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

سهريكاد
46 ب د الزرقطوني الدرج ) الشقة 

الرقم 6 الدارالبيضاء 46 ب د 
الزرقطوني الدرج ) الشقة الرقم 6 
الدارالبيضاء، )222)، املغرب الدار 

البيضاء
STE BOUSABA FRERES شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي : 2) 
شارع 28 حي افريقيا بن مسيك 

الدارالبيضاء - 2452) الدارالبيضاء 
املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.79999
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
))2) تقرر حل  25 فبراير  املؤرخ في 
شركة   STE BOUSABA FRERES
مبلغ  املحدودة  املسؤولية  ذات 
وعنوان  درهم   922.222 رأسمالها 
حي   28 شارع   (2 اإل تماعي  مقرها 
 - الدارالبيضاء  مسيك  بن  افريقيا 
املغرب نتيجة  الدارالبيضاء   (2452

القاف النشاط.
و عين:

السيد(ة) لكبير بوسبا و عنوانه(ا) 
افريقيا  2)حي  الرقم   28 شارع 
الدارالبيضاء   (2452 الدارالبيضاء 

املغرب كمصفي (ة) للشركة.

السيد(ة) سال م بوسبا و عنوانه(ا) 
افريقيا  2)حي  الرقم   28 شارع 
الدارالبيضاء   (2452 الدارالبيضاء 

املغرب كمصفي (ة) للشركة.
و  بوسبا  نوردين  السيد(ة) 
2)حي  الرقم   28 شارع  عنوانه(ا) 
 (2452 الدارالبيضاء  افريقيا 
(ة)  كمصفي  املغرب  الدارالبيضاء 

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
 (2 وفي   (2(( فبراير   25 بتاريخ 
مسيك  بن  افريقيا  حي   28 شارع 
2452) الدارالبيضاء  الدارالبيضاء - 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 32 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نونبر 222) تحت رقم 22385292.
2298I

طل كونسلتينغ

SAADA MOTORS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر اال تماعي للشركة

طل كونسلتينغ
شارع الجوالن. زنقة طنجة. مكات8 
األطلس. رقم 24 ، 32222، فا2 

املغرب
SAADA MOTORS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 4 زنقة 
إبراهيم الروداني. عمارة بنزاكور و 
عيوش. م.ج - 32222 فا2 فا2.
تحويل املقر اال تماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.42552

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تحويل   (2(( يناير   24 املؤرخ في 
من  للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 
»رقم 4 زنقة إبراهيم الروداني. عمارة 
بنزاكور و عيوش. م.ج - 32222 فا2 
فا2« إلى »تجزئة رياض. القطعة رقم 
فا2   32222  - الطابق الثاني   .236

املغرب«
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   27 بتاريخ  بفا2  التجارية 

))2) تحت رقم 5)8.
2299I
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MAY CONSULTING

IGM EXPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MAY CONSULTING
7 زنقة املالزم فرناند الفيليت ، 
2322)، الدارالبيضاء املغرب
IGM EXPORT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي دوار اوالد 
ابراهيم شعيبات سيدي اسماعيل - 

)442) الجديدة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

26795
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(2 يوليوز   (9
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 IGM  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.EXPORT
االستيراد   : غرض الشركة بإيجاز 
و  بالجملة  التجارة  التصدير,  و 

بالتقسيط.
عنوان املقر اال تماعي : دوار اوالد 
 - ابراهيم شعيبات سيدي اسماعيل 

)442) الجديدة املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 62.222 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 322  : املطيع  الدين  عز  السيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
322 حصة   : السيد طارق مكافح 

بقيمة 222 درهم للحصة .
 322  : املطيع  الدين  عز  السيد 

بقيمة 222 درهم.
322 بقيمة   : السيد طارق مكافح 

222 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عز الدين املطيع عنوانه(ا) 
العربية  االمارات  دبي   3888 ص.ب 

املتحدة 22222 دبي االمارات.
عنوانه(ا)  مكافح  طارق  السيد 
ص.ب 454495 دبي االمارات العربية 

املتحدة 22222 دبي االمارات.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عز الدين املطيع عنوانه(ا) 
العربية  االمارات  دبي   3888 ص.ب 

املتحدة 22222 دبي االمارات
عنوانه(ا)  مكافح  طارق  السيد 
ص.ب 454495 دبي االمارات العربية 

املتحدة 22222 دبي االمارات
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تحت   - بتاريخ  بالجديدة  االبتدائية 

رقم -.

2222I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

OMEGACIM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 102 ، 30000،
FES MAROC

OMEGACIM شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 23 زنقة 
نعنع النر س أ 94) الطابق 2 - 

32222 فا2 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
722(5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   2(
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.OMEGACIM
ورشة   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

اإللكترونيات أو الكهروميكانيك
- أمن املباني العامة أو الخاصة

- التفاوض
- خدمات املعلومات التجارية .

زنقة   23  : عنوان املقر اال تماعي 
 -  2 الطابق   (94 أ  النر س  نعنع 

32222 فا2 املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 2.222  : القاللي  حسن  السيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  القاللي  حسن  السيد 
شارع الكرامة 74 زنقة بوكوتا الزهور 

2 32222 فا2 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  القاللي  حسن  السيد 
شارع الكرامة 74 زنقة بوكوتا الزهور 

2 32222 فا2 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   2( بتاريخ  بفا2  التجارية 

))2) تحت رقم 532.

2222I

سا يس كونساي

CHEZ LE PASSAGE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

سا يس كونساي
مكات8 املنارة شارع عالل ابن عبد 
هللا الطابق الثالث رقم 36 فا2 ، 

32222، فا2 املغرب
CHEZ LE PASSAGE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي قطعة رقم 
)79، تجزئة القرويين، طريق عين 

الشقف - 32222 فا2 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

72369
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   (8
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 CHEZ  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.LE PASSAGE
مطعم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

بسعر ثابت.
قطعة   : اال تماعي  املقر  عنوان 
طريق  القرويين،  تجزئة   ،79( رقم 
عين الشقف - 32222 فا2 املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 922.222 مبلغ رأسمال الشركة: 
درهم، مقسم كالتالي:

غوتي  األغضف  محمد  السيد 
درهم   222 بقيمة  حصة   3.8(5:

للحصة .
السيد نبيل لحلوة : 2.352 حصة 

بقيمة 222 درهم للحصة .
تقديم   : خيرون  أسامة  السيد 
مطعم  عن  عبارة  تجاري  أصل 
 82 ب:  املتوا د  التابتة  باألسعار 
الزرقطوني،  محمد  شارع  مكرر، 

فا2 بقيمة 522.)38 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  خيرون  أسامة  السيد 
زنقة  أنوال،  تجزئة  الرباط،  طريق 
القصر الكبير   9(252  24 رقم   ،29

املغرب.
غوتي  األغضف  محمد  السيد 
62، زنقة واد سبو،  عنوانه(ا) عمارة 
أكدال   ،7 الشقة  الثاني،  الطابق 

22222 الرباط املغرب.
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عنوانه(ا)  لحلوة  نبيل  السيد 

تجزئة زهرة املدائن )، شقة 3، عمارة 

ب، طريق عين الشقف 32222 فا2 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  خيرون  أسامة  السيد 

زنقة  أنوال،  تجزئة  الرباط،  طريق 

القصر الكبير   9(252  24 رقم   ،29

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   27 بتاريخ  بفا2  التجارية 

))2) تحت رقم 824.

222(I

SOLUCIA EXPERTISE

STUDIO V14
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

SOLUCIA EXPERTISE

 N°3 RUE IBN EL ARIF 2EME

 ETAGE BUREAU N°8 MAARIF

 CASABLANCA-MAROC ،

20330، CASABLANCA MAROC

STUDIO V14 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي : رقم 22 

زنقة عزيز بالل الطابق الخامس, 

املعاريف - 2332) الدار البيضاء 

املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.32(827

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر حل   (2(2 يونيو   22 املؤرخ في 

STUDIO V14 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ 

وعنوان  درهم   222.222 رأسمالها 

زنقة عزيز   22 مقرها اإل تماعي رقم 

 - املعاريف  الخامس,  الطابق  بالل 

الدار البيضاء املغرب نتيجة   (2332

لقرار الشريك الوحيد.

و عين:
عنوانه(ا)  و  رباي  عهد  السيد(ة) 
) شزاوية  ب زنقة توفيق الحكيم ط 
الدار   (2332 محفوظ  نجي8  زنقة 
البيضاء املغرب كمصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
 22 وفي رقم   (2(2 4) د نبر  بتاريخ 
الخامس,  الطابق  بالل  عزيز  زنقة 
البيضاء  الدار   (2332  - املعاريف 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم 822854.
2223I

SOLUCIA EXPERTISE

AFRIDESIGN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

SOLUCIA EXPERTISE
 N°3 RUE IBN EL ARIF 2EME

 ETAGE BUREAU N°8 MAARIF
 CASABLANCA-MAROC ،

20330، CASABLANCA MAROC
AFRIDESIGN شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي : 234 

شارع الزرقطوني الطابق الثالث - 
2332) الدار البيضاء املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.363625
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل   (2(2 يونيو   22 املؤرخ في 
AFRIDESIGN شركة ذات مسؤولية 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 
درهم   222.222 رأسمالها  مبلغ 
234 شارع  وعنوان مقرها اإل تماعي 
 (2332  - الزرقطوني الطابق الثالث 
لقرار  نتيجة  املغرب  البيضاء  الدار 

الشريك الوحيد.
و عين:

السيد(ة) عهد رباي و عنوانه(ا) 9 
) شزاوية  ب زنقة توفيق الحكيم ط 
الدار   (2332 محفوظ  نجي8  زنقة 
البيضاء املغرب كمصفي (ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
 234 وفي   (2(2 د نبر   2( بتاريخ 
 - الثالث  الطابق  الزرقطوني  شارع 

2332) الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يناير ))2) تحت رقم 86)828.
2224I

FAD CONSULTING

أكسيسيون آبتا
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FAD CONSULTING
 rue ROUISSI, Espace ,((

 HOUSSAM 3°Etage, Appt 5,
 Quartier BEAUSEJOUR, Route

 d›El Jadida, Hay Hassani ،
20200، Casablanca MAROC

أكسيسيون آبتا شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 45، 
زنقة عبد القادر مفتكر ، الطابق 
الثاني،شقة 4، الدار البيضاء - 
2222) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
533273

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(( فبراير   27
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

أكسيسيون آبتا.
اإلنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري.
 ،45  : اال تماعي  املقر  عنوان 
الطابق   ، مفتكر  القادر  عبد  زنقة 
 - البيضاء  الدار   ،4 الثاني،شقة 

2222) الدار البيضاء املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 
درهم، مقسم كالتالي:

 334  : بالرا�سي  سومية  السيدة 
حصة بقيمة 222 درهم للحصة .

 333  : بالرا�سي  محمد  السيد 
حصة بقيمة 222 درهم للحصة .

 333  : بالرا�سي  هشام  السيد 
حصة بقيمة 222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

بالرا�سي  سومية  السيدة 
بالركيك  سانية  مركز  عنوانه(ا) 
بنور  سيدي  الزمامرة  الغنادرة 

22)4) سيدي بنور املغرب.
السيد محمد بالرا�سي عنوانه(ا) 
سيدي  الزمامرة  الفتح،  حي   ،  228

بنور 22)4) سيدي بنور املغرب.
السيد هشام بالرا�سي عنوانه(ا) 
الزمامرة  الغنادرة،  العشارة،  دوار 
بنور  سيدي   (4(22 بنور  سيدي 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
بالرا�سي  سومية  السيدة 
بالركيك  سانية  مركز  عنوانه(ا) 
بنور  سيدي  الزمامرة  الغنادرة 

22)4) سيدي بنور املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم )82355.
2225I

JURISMAG SARL

ICE MAGHREB SARL
إعالن متعدد القرارات
JURISMAG SARL

 5Rue Pléiades, Résidence
 Imrane,(En face école primaire

 Abdelmoumen), Appt N°5
 Casablanca, Maroc، 20000،

Casablanca Maroc
ICE MAGHREB SARL »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها اال تماعي: املنطقة 

الصناعية ليساسفة ، طريق 
الجديدة ، مرك8 دالي ، املدخل 

ب، الطابق األر�سي - 2222) الدار 
البيضاء املغرب.
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»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.(26367
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
))2)تم اتخاذ  فبراير   2( املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
أهداف  من  التالي  النشاط  إلغاء 
تنفيذ الطلبات والتمثيالت  الشركة: 
التجارية في قطاعات التجارة للمواد 
لألفراد  الغذائية  واملواد  الخام 

واملمتلكات.
قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 
للشركة  اال تماعي  الهدف  تمديد 
محل طباعة   - إلى العمليات التالية: 
انفو رافيك  عمل  ورشة  تشغيل   -
صناعة   - إعالنات  وكالة  إدارة   -
األكيا2   ، الكرتونية  الصناديق 

والعل8 الورقية. 
على  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 
من القانون   3 تعديل الفصل  مايلي: 

األسا�سي للشركة 
قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

تحيين القانون األسا�سي للشركة 
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
على  ينص  الذي   :3 رقم  بند 
من القانون   3 تعديل الفصل  مايلي: 

األسا�سي للشركة 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم 823287.
2226I

مكت8 محاسبة

 CENTRE SUD -EST DE
FORMATION SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

مكت8 محاسبة
عمارة 42 شقة ) زنقة عالل بن عبد 
هللا ص.ب 22) الرشيدية ، 224)5، 

الرشيدية املغرب
 CENTRE SUD -EST DE

FORMATION SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي قصر 

الرحبة القديمة الخنك الرشيدية - 

222)5 الرشيدية املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

25679

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(( فبراير   23

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 CENTRE SUD -EST DE  :

. FORMATION SARL

غرض الشركة بإيجاز : - التكوين 

املستمر 

- االستشارة االدارية

- االستشارة االقانونية .

قصر   : اال تماعي  املقر  عنوان 

 - الرحبة القديمة الخنك الرشيدية 

222)5 الرشيدية املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

422 حصة   : السيدة حنان عزيز 

بقيمة 222 درهم للحصة .

522 حصة   : السيد خرباش يحي 

بقيمة 222 درهم للحصة .

 222  : سعيد  واعويش  السيد 

حصة بقيمة 2.222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة حنان عزيز عنوانه(ا) رقم 

97 تجزئة الواحة الراشيدية 222)5 

الراشيدية املغرب.

عنوانه(ا)  يحي  خرباش  السيد 
حي ازمور الجديد   35 رقم   (5 زنقة 

الراشيدية   5(222 الراشيدية 

املغرب.

السيد واعويش سعيد عنوانه(ا) 

بوتالمين  حي   27 رقم   2( بلوك 

الراشيدية   5(222 الراشيدية 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  يحي  خرباش  السيد 

حي ازمور الجديد   35 رقم   (5 زنقة 

الراشيدية 222)5 الراشيدية املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ  بالرشيدية  االبتدائية 

فبراير ))2) تحت رقم )3).

2227I

AL AOUAIL CONSULTING

RELAIS ET DEMEURES

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

AL AOUAIL CONSULTING

 ESPACE SAISS AV DES FAR BUR

N°17 ، 30000، FES MAROC

RELAIS ET DEMEURES شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 26/28 حي 

الزيات. درب بنسودة. - 32222 فا2 

املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.(5399

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   (2(( فبراير   24 في  املؤرخ 

املصادقة على :

 SAS شركة  (ة)  السيد  تفويت 

STEVA 2.000 حصة ا تماعية من 

حصة لفائدة السيد   24.522 أصل 

 24 بتاريخ   ERYD SARL شركة  (ة) 

فبراير ))2).

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

فبراير   27 بتاريخ  بفا2  التجارية 

))2) تحت رقم 8)8.

2228I

MA GLOBAL CONSULTING

 MARINE CONSTRUCTION
MAROC

تأسيس شركة املساهمة

MA GLOBAL CONSULTING
زاوية شارع عبد املومن و زنقة فان 

زيالند إقامة فضيلة، الطابق الرابع، 
2222)، الدار البيضاء املغرب

 MARINE CONSTRUCTION
MAROC »شركة املساهمة« 

وعنوان مقرها اال تماعي: 59 شارع 
الزرقطوني رقم 28 -، 2222) 

الدارالبيضاء املغرب
إعالن عن تأسيس » شركة 

املساهمة«
رقم التقييد في السجل التجاري 

.53(925
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   24
األسا�سي لشركة املساهمة باملميزات 

التالية:
شكل الشركة : شركة املساهمة .

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 MARINE CONSTRUCTION

.MAROC
دراسة   -  : غرض الشركة بإيجاز 
وتنفيذ كافة األعمال العامة والخاصة 

واإلنشاءات والهندسة املدنية.
وتأ ير  وحيازة  وتركي8  إنشاء   -
وتشغيل  ميع مواقع البناء واملصانع 
وبيع  لتصنيع  الصناعية  واملنشآت 

معدات ومواد البناء ؛
- استغالل املحا ر.
- صناعة الخرسانة..

 59  : اال تماعي  املقر  عنوان 
 (2222  -  28 شارع الزرقطوني رقم 

الدارالبيضاء املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة: 99 سنة.
 522.222 ويبلغ رأسمال الشركة 

درهم،
مقسم كالتالي:

 SOCIETE GENERALE الشركة 
 DES TRAVAUX DU MAROC :
درهم   222 بقيمة  حصة   (.498

للحصة .
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 SOCIETE الشركة 
 MAGHREBIENNE DE GENIE
 222 بقيمة  حصة   CIVIL : 2.248

درهم للحصة .
 SOMAGEC SUD : 250 الشركة

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
حصة   2  : السيد امحمد القباج 

بقيمة 222 درهم للحصة .
حصة   2  : القباج  حمزة  السيد 

بقيمة 222 درهم للحصة .
 2  : السيد  زيف روجي سهيون 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
فايس  يان  سباستيان  السيد 
صاهيون : 2 حصة بقيمة 222 درهم 

للحصة .
مجلس  أعضاء  أو  املتصرفون 

الرقابة: 
القباج بصفته(ا)  امحمد  السيد 
8622 طريق  متصرف عنوانه(ا) كلم 
مكة كاليفورنيا 2222) الدارالبيضاء 

املغرب
بصفته(ا)  القباج  حمزة  السيد 
متصرف عنوانه(ا) فيال القاج طريق 
 (2222 معروف  سيدي   22(9

الدارالبيضاء املغرب
سهيون  روجي  السيد  زيف 
عنوانه(ا)  متصرف  بصفته(ا) 
 (2222 األطل�سي  املحيط   22

الدارالبيضاء املغرب
فايس  يان  سباستيان  السيد 
متصرف  بصفته(ا)  صاهيون 
األطل�سي  املحيط  شارع   4 عنوانه(ا) 
الطابق السفلي شقة ف4 تجزئة دار 
سوينيا 2222) الدارالبيضاء املغرب

مراق8 أو مراقبي الحسابات :
 PricewaterhouseCoopers الشركة 
حسابات  مراق8  (ا)بصفته   –PWC
كازا فيننس سيتي املجمع  عنوانه(ا) 
الدارالبيضاء   (2222 شارع أنفا   57

املغرب
األسا�سي  النظام  مقتضيات 
توزيع  و  االحتياطي  بتكوين  املتعلقة 

األرباح :
أرباح  من  املائة  في   5 تخصم 
صندوق  لتكوين  مالية  سنة  كل 
هذا  يتوقف   ، القانوني  االحتياطي 

الخصم عن أن يكون إلزامًيا عندما 
ُعشر  إلى  املذكور  الصندوق  يصل 
مساره  يستأنف  و  الشركة  رأسمال 
االحتياطي القانوني  عندما ينخفض   
من  سب8  ألي  الكسر  هذا  عن 

األسباب.
للتوزيع  القابل  الربح  يتكون 
املالية مطروًحا منه  السنة  من ربح 
الخسائر السابقة واملبالغ املوضوعة 
 للقانون واملزودة 

ً
في االحتياطي تطبيقا

بالربح املرّحل.
املنصوص  الخاصة  اإلمتيازات 

عليها لكل شخص :
لم تحدد.

بقبول  متعلقة  مقتضيات 
تفويت  لهم  املخول  األشخاص 
األسهم وتعيين  هاز الشركة املخول 

له البث في طلبات القبول :
 -

 - بتاريخ  تم اإليداع القانوني ب- 
تحت رقم -.

2229I

FIDUCIAIRE NAKHIL

STE SMLALA
إعالن متعدد القرارات

FIDUCIAIRE NAKHIL
 Imm. n° 60 Appt. n°4 Bd.

 Abdelkrim El Khattabi Gueliz -
 Marrakech ، 40000، marrakech

maroc
STE SMLALA »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها اال تماعي: رقم )2 
متجر رقم 2 الحي الصناعي سيدي 

غانم - 42222 مراكش املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.38255

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
اتخاذ  ))2)تم  يناير   2( في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
حصة   2.(22 هبة  على  املصادقة 
ا تماعية التي تمت بشركة سماللة 
بية  السيدة  هبة  يلي:  كما  م  م  ش 

بوقسيم لفائدة أبنائها السيد سعيد 
 (52 بومزوغ و السيد يونس بومزوغ 
منهما  واحد  لكل  ا تماعية  حصة 
ا تماعية  حصة   522 أصل  من 
السماللة ش م  تملكها بشركة  التي 
فاطمة  السيدة  هبة  على  كذا  و  م، 
بومزوغ لفائدة أخويها السيد سعيد 
 352 بومزوغ و السيد يونس بومزوغ 
حصة لكل واحد منهما من أصل 722 
حصة ا تماعية التي تملكها بشركة 

سماللة ش م م. 
قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 
من القانون   7 و   6 تعديل الفصلين 

األسا�سي للشركة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
كيفية توزيع الرأسمال على الشركاء 

تبعا لهذه التعديالت.
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
كيفية توزيع الحصص على الشركاء 

تبعا لهذه التعديالت.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   28 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

))2) تحت رقم 233246.
2222I

Etude El houtaia Zakaria

STE JBIRA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Etude El houtaia Zakaria
 Avenue Zerktouni, 4 ème, 84 ,
 Etage, N° 11, Guéliz ، 40000،

Marrakech Maroc
STE JBIRA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي تاركة 

أبواب مراكش عمارة D424 متجر 
بالطابق االر�سي رقم 26 - 42242 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2((592

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   23

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.JBIRA

: بإيجاز  الشركة   غرض 

 EXPLOITANT MILK BAR  •

(SALON DE THE- CAFE-

.(GLACIER

تاركة   : اال تماعي  املقر  عنوان 

متجر   D424 عمارة  مراكش  أبواب 

 42242  -  26 رقم  االر�سي  بالطابق 

مراكش املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 22.222 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 ABDELJALIL JBIRA : 100 السيد

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

 ABDELJALIL JBIRA السيد 

القصبة  الرياض  درب   5 عنوانه(ا) 

42242 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

 ABDELJALIL JBIRA السيد 

القصبة  الرياض  درب   5 عنوانه(ا) 

42242 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   28 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

))2) تحت رقم 686)23.

2222I
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fiduciaire capital orient

 LABORATOIRE ORIENTAL
D’ESSAIS ET D’ETUDES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

fiduciaire capital orient
 RUE IBN ROCHD, RESIDENCE
 EL BARAKA, 3 EME ETAGE N° 7
OUJDA ، 60000، oujda maroc
 LABORATOIRE ORIENTAL

D’ESSAIS ET D’ETUDES شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي و دة 
طريق العونية ديار الشرق تجزئة 
رقم 457 - 62222 و دة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

38775
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   32
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 LABORATOIRE ORIENTAL

. D’ESSAIS ET D’ETUDES
غرض الشركة بإيجاز : الدراسات 
واالختبارات الرقابية والخبرة الفنية 

في مجال البناء واألشغال العامة.
و دة   : اال تماعي  املقر  عنوان 
طريق العونية ديار الشرق تجزئة رقم 

457 - 62222 و دة املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .
الشركة:  رأسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:
 522  : السيد عمارة عبد الخالق 

بقيمة 222 درهم.
 : السيد عبد الرحمان بو شمال 

522 بقيمة 222 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الخالق  عبد  عمارة  السيد 
و دة طريق العونية ديار  عنوانه(ا) 
 62222  457 رقم  تجزئة  الشرق 

و دة املغرب.
شمال  بو  الرحمان  عبد  السيد 
 526 بلوك   ( نزهة  حي  عنوانه(ا) 
لفقيه   (35(( الفقيه بن صالح  

بن صالح املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الخالق  عبد  عمارة  السيد 
و دة طريق العونية ديار  عنوانه(ا) 
 62222  457 رقم  تجزئة  الشرق 

و دة املغرب
شمال  بو  الرحمان  عبد  السيد 
 526 بلوك   ( نزهة  حي  عنوانه(ا) 
لفقيه بن   (35(( الفقيه بن صالح 

صالح املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   24 بتاريخ  بو دة  التجارية 

))2) تحت رقم 27.
222(I

ste sabah info

 STE NEW- CONCEPTE -PRO
SARL NEGOCE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ste sabah info
 n08 bnechlikha benguerir ،

43150، benguerir maroc
 STE NEW- CONCEPTE -PRO

SARL NEGOCE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي عمارة 

بنشليخة الرقم 28 ابن  رير عمارة 
بنشليخة الرقم 28 ابن  رير 43252 

بن  رير املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3229

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(( فبراير   24

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 NEW- CONCEPTE -PRO SARL

.NEGOCE
بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
معدات ومستلزمات املكات8/ ا للوازم 

املكتبية
 اشغال البناء واعمال مختلفة.

عمارة   : اال تماعي  املقر  عنوان 
ابن  رير عمارة   28 بنشليخة الرقم 
بنشليخة الرقم 28 ابن  رير 43252 

بن  رير املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 2.222  : السيد بلمهول بوشعي8 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد بلمهول بوشعي8 عنوانه(ا) 
حي النهضة الرقم 267 زمامرة 4222) 

الجديدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد بلمهول بوشعي8 عنوانه(ا) 
حي النهضة الرقم 267 زمامرة 4222) 

الجديدة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بابن  رير بتاريخ 25 فبراير 

))2) تحت رقم 63.
2223I

BKMED EVENTS

BKMED EVENTS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
BKMED EVENTS

CASA ، 20330، الدار البيضاء 
maroc

BKMED EVENTS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي )33 شارع 
إبراهيم روداني ط 5 ش 2) إقامة 
الريحان - 2332) الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

533243
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   27
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BKMED EVENTS
تنضيم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الحفالت
استيراد وتوزيع املكمالت الغذائية 
ومنتجات  التجميل  ومستحضرات 

العناية 
بالصحة والجسم.

عنوان املقر اال تماعي : )33 شارع 
إقامة   (2 ش   5 إبراهيم روداني ط 
البيضاء  الدار   (2332  - الريحان 

املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
السيدة ياسمينة بنمنصور : 522 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
 522  : السيدة صوفيا بنمنصور 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
بنمنصور  ياسمينة  السيدة 
تجزئة فير مارين ع د ش2  عنوانه(ا) 
عزوز  اوالد  السعادة  السفلي  ط 

2222) الدار البيضاء املغرب.
بنمنصور  صوفيا  السيدة 
تجزئة فير مارين ع د ش2  عنوانه(ا) 
عزوز  اوالد  السعادة  السفلي  ط 

2222) الدار البيضاء املغرب.
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والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

بنمنصور  ياسمينة  السيدة 
تجزئة فير مارين ع د ش2  عنوانه(ا) 
عزوز  اوالد  السعادة  السفلي  ط 

2222) الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم 823532.
2224I

الشركة املغربية للخدمات اال تماعية

STE NASNASSI SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

الشركة املغربية للخدمات 
اال تماعية

 RUE CARNOT RESIDENCE
 ALORS 4EME ETAGE BUREAU
 N2 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
STE NASNASSI SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي دوار 

بنعجالت ا زناية طنجة - 92222 
طنجة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.22(742

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   (2(( يناير   28 في  املؤرخ 

املصادقة على :
محمد  (ة)  السيد  تفويت 
ا تماعية  حصة   222 النسنا�سي 
حصة لفائدة السيد   222 من أصل 
(ة) عبد السالم النسنا�سي بتاريخ 22 

فبراير ))2).
محمد  (ة)  السيد  تفويت 
النسنا�سي 222 حصة ا تماعية من 
(ة)  حصة لفائدة السيد   222 أصل 
فبراير   22 حمادي النسنا�سي بتاريخ 

.(2((
محمد  (ة)  السيد  تفويت 
النسنا�سي 222 حصة ا تماعية من 
(ة)  حصة لفائدة السيد   222 أصل 
فبراير   22 أمينة بن الحسين بتاريخ 

.(2((

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

فبراير   27 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

))2) تحت رقم 52282).

2225I

نون منا منت

موب هاوس امو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

نون منا منت
زنقة عمر بن العاص اقامة وادي 

الذه8 طابق 4 رقم 9) ، 92222، 

طنجة املغرب

موب هاو2 امو شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 

املسيرة الخضراء محلرقم 9 - 

92222 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

229463

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(2 يونيو   ((

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

موب   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

هاو2 امو.

غرض الشركة بإيجاز : بيع وشراء 

و بناء العقارات.

شارع   : اال تماعي  املقر  عنوان 

املسيرة الخضراء محلرقم 9 - 92222 

طنجة املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 2(5  : بومهدي  السيد  الل 

حصة بقيمة 522.)2 درهم للحصة .

 2(5  : العمراني  هدى  السيدة 

حصة بقيمة 522.)2 درهم للحصة .

 (52  : بومهدي  وصال  السيدة 

حصة بقيمة 5.222) درهم للحصة .

 (52  : بومهدي  منال  السيدة 

حصة بقيمة 5.222) درهم للحصة .

السيدة رتاج بومهدي : 52) حصة 

بقيمة 5.222) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  بومهدي  السيد  الل 

 42 تجزئة امنية شارع الرئي�سي رقم 

92222 طنجة املغرب.

السيدة هدى العمراني عنوانه(ا) 

 42 تجزئة امنية شارع الرئي�سي رقم 

92222 طنجة املغرب.

السيدة وصال بومهدي عنوانه(ا) 

 42 تجزئة امنية شارع الرئي�سي رقم 

92222 طنجة املغرب.

بومهدي عنوانه(ا)  السيدة منال 

 42 تجزئة امنية شارع الرئي�سي رقم 

92222 طنجة املغرب.

عنوانه(ا)  بومهدي  رتاج  السيدة 

 42 تجزئة امنية شارع الرئي�سي رقم 

92222 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  بومهدي  السيد  الل 

 42 تجزئة امنية شارع الرئي�سي رقم 

92222 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   29 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2)2) تحت رقم -.

2226I

FINANCE PERFORMANCE CONSEIL

LOUISE CONSEILS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 FINANCE PERFORMANCE

CONSEIL

تقاطع شارع موالي رشيد و عبد 

الكريم الخطابي،عمارة مركز أعمال 

 ليز، الطابق الثالث، مكت8 رقم 2) 

، 42222، مراكش املغرب

LOUISE CONSEILS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي تجـزئـة 

الــزيـتـون الـمـحـامـيـد، رقــم 75 ، 

الـطـابـق الــسـفـلـي، مــكــتــ8 رقـــم ) - 

42222 مراكش املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.69672

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرر   (2(2 فبراير   (8 في  املؤرخ 

ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 

 LOUISE الوحيد  الشريك  ذات 

 22.222 مبلغ رأسمالها   CONSEILS

اإل تماعي  مقرها  وعنوان  درهم 

 75 رقــم  تجـزئـة الــزيـتـون الـمـحـامـيـد، 

 ( رقـــم  مــكــتــ8  الــسـفـلـي،  الـطـابـق   ،

ل  نتيجة  املغرب  مراكش   42222  -

أ ل  من  وا هتها  التي  الصعوبات   :

تطوير نشاط الشركة.

تجـزئـة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 ،  75 رقــم  الـمـحـامـيـد،  الــزيـتـون 

 -  ( رقـــم  مــكــتــ8  الــسـفـلـي،  الـطـابـق 

42222 مراكش املغرب. 

و عين:

 Séverine Laure السيد(ة) 

 Marie DE SAULSES DE

 5RUE DU (ا)و عنوانه FREYCINET

 MAIL 7522( PARIS FRANCE

كمصفي (ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

-تم   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 

التجارية  باملحكمة  القانوني  اإليداع 

 (2(( فبراير   27 بتاريخ  بمراكش 

تحت رقم 996)23.

2227I
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elite compta

إسكان زار
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

elite compta

 av atlas apt 16 agdal rabat ، 24

10000، rabat maroc

إسكان زار شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي : سال-

58،تجزئة سعيد حجي - 22222 سال 

املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.26665

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

2)2) تقرر حل  2) د نبر  املؤرخ في 

املسؤولية  ذات  شركة  زار  إسكان 

 32.222 رأسمالها  مبلغ  املحدودة 

درهم وعنوان مقرها اإل تماعي سال-

58،تجزئة سعيد حجي - 22222 سال 

املغرب نتيجة لتوقف نشاط الشركة.

و عين:

و  ازروال  حسن  السيد(ة) 

488 حي النهضة مجموعة  عنوانه(ا) 

العهد الرباط. 22222 الرباط املغرب 

كمصفي (ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

سال- وفي   (2(2 د نبر   (2 بتاريخ 

58،تجزئة سعيد حجي - 22222 سال 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   27 بتاريخ  بسال  االبتدائية 

))2) تحت رقم )3836.

2228I

IAS CONSULTING

 LA GENERAL DES TRAVAUX

 DE BATIMENT ET DE

CONSTRUCTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

IAS CONSULTING

 Immeuble liberté Rue Al

 bassatine 8ème étage N : 8

 Casablanca ، 20120، Casablaca

Maroc

 LA GENERAL DES TRAVAUX

 DE BATIMENT ET DE

CONSTRUCTION شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي تقاطع 
زنقة كلميمة و زنقة بني أمير 

الطابق الرابع الرقم 2) - 2222) 

الدارالبيضاء املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

463225

 (8 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(2 أبريل 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 LA GENERAL DES TRAVAUX

 DE BATIMENT ET DE

. CONSTRUCTION

أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء.

تقاطع   : اال تماعي  املقر  عنوان 
أمير  بني  زنقة  و  كلميمة  زنقة 

 (2222  -  (2 الرقم  الرابع  الطابق 

الدارالبيضاء املغرب .

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 222 سنة .

 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد طاري عبد الصمد : 2.222 

حصة بقيمة 222.222 درهم للحصة 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الصمد  عبد  طاري  السيد 

 44 رقم  املسفيوي  حي  عنوانه(ا) 

2222) الدارالبيضاء املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

الصمد  عبد  طاري  السيد 

 44 رقم  املسفيوي  حي  عنوانه(ا) 

2222) الدارالبيضاء املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (5 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يونيو 2)2) تحت رقم )73729.

2229I

ABENN AUDIT & CONSEIL

GAMMA METALS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ABENN AUDIT & CONSEIL

مجمع بسمة 2 ج ه2بالدور األر�سي 

شقة 3 ، 2222)، الدار البيضاء 

املغرب

GAMMA METALS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 67 

شارع عزيز بالل الدور الثاني رقم 

3 معاريف الدار البيضاء - 2222) 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

532(23

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   24

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GAMMA METALS

استيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتصديراملتالشيات والقطع املعدنية 

أيا كان نوعها...

67 شارع  عنوان املقر اال تماعي : 
عزيز بالل الدور الثاني رقم 3 معاريف 
الدار البيضاء - 2222) الدار البيضاء 

املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 522  : املنياني  مصطفى  السيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
حصة   522  : يزيد  العلي  السيد 

بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
زنقة  السيد العلي يزيد عنوانه(ا) 
 4 طابق  ب  مدرج  هاشيت  و  ميرابو 
الدار   (2222 دور  بافيون  اقامة 

البيضاء املغرب.
السيد مصطفى املنياني عنوانه(ا) 
و   (8 رقم  مكة  كلثوم شارع  تجزئة 
32 كاليفورنيا 2222) الدار البيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد مصطفى املنياني عنوانه(ا) 
و   (8 رقم  مكة  كلثوم شارع  تجزئة 
32 كاليفورنيا 2222) الدار البيضاء 

املغرب
زنقة  السيد العلي يزيد عنوانه(ا) 
 4 طابق  ب  مدرج  هاشيت  و  ميرابو 
الدار   (2222 دور  بافيون  اقامة 

البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم 23)532.

22(2I

louardi compta

SOKIMAT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

louardi compta
رقم 6) زنقة عبا2 املسعدي مكت8 

رقم 5 املدينة الجديدة فا2 ، 
32222، فا2 املغرب
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SOKIMAT شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي دوار 

الغوازي عين الشقف فا2 - ))362 

فا2 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

72332

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(( فبراير   27

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOKIMAT

اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء و اشغال عامة.

دوار   : اال تماعي  املقر  عنوان 

الغوازي عين الشقف فا2 - ))362 

فا2 املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد امحمد لعفو : 522 حصة 

بقيمة 222 درهم للحصة .

522 حصة   : السيد سعيد لعفو 

بقيمة 222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  لعفو  امحمد  السيد 

فا2  الشقف  عين  الغوازي  دوار 

))362 فا2 املغرب.

عنوانه(ا)  لعفو  سعيد  السيد 

دوار الغوازي االندلس عين الشقف 

موالي يعقوب ))362 فا2 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  لعفو  امحمد  السيد 

فا2  الشقف  عين  الغوازي  دوار 

))362 فا2 املغرب

عنوانه(ا)  لعفو  سعيد  السيد 
دوار الغوازي االندلس عين الشقف 

موالي يعقوب ))362 فا2 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   25 بتاريخ  بفا2  التجارية 

))2) تحت رقم 786.
22(2I

FIDUCIAIRE BOUGAFER CONSEIL SARL

شركة لكلورية
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 FIDUCIAIRE BOUGAFER
CONSEIL SARL

 eme ETAGE N°369 Rue ALLAL (
 Ben ABDELLAH SETTAT 2 eme
 ETAGE N°369 Rue ALLAL Ben
 ABDELLAH SETTAT، 26000،

Settat maroc
شركة لكلورية شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي طريق والد 

سعيد تجزءة االسكان سطات - 
622) سطات املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.6((3
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   (2(2 أكتوبر   28 في  املؤرخ 

املصادقة على :
زوهير شيباك  (ة)  السيد  تفويت 
أصل  من  ا تماعية  حصة   2.222
2.222 حصة لفائدة السيد (ة) سلمى 

الناعوري بتاريخ 28 أكتوبر 2)2).
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
االبتدائية بسطات بتاريخ 5) أكتوبر 

2)2) تحت رقم 1339/21.
22((I

FIDUCIAIRE JIRARI ABDESLAM 

 MAFROCHAT GHIZLANE
DESIGNE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE JIRARI ABDESLAM
 RUE DE LA LIBERTE N°27C

 TANGER ، 90000، TANGER
MAROC

 MAFROCHAT GHIZLANE
DESIGNE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي تجزئة 

السعيدية شارع 85 رقم 5 طنجة - 
92222 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2(2433

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(2 شتنبر   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 MAFROCHAT GHIZLANE

.DESIGNE
غرض الشركة بإيجاز : بيع وشراء 

املفروشات املنزلية.
تجزئة   : اال تماعي  املقر  عنوان 
 - طنجة   5 رقم   85 السعيدية شارع 

92222 طنجة املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
حصة   82  : السيدة غزالن طائر 

بقيمة 82.222 درهم للحصة .
حصة   (2  : طائر  عمر  السيد 

بقيمة 2.222) درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  طائر  غزالن  السيدة 
 32 رقم  نيجريا  كريمة شارع  تجزئة 

طنجة 92222 طنجة املغرب.
السيد عمر طائر عنوانه(ا) تجزئة 
طنجة   32 رقم  نيجريا  كريمة شارع 

92222 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  طائر  غزالن  السيدة 
 32 رقم  نيجريا  كريمة شارع  تجزئة 

طنجة 92222 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   32 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2)2) تحت رقم 8576.
22(3I

MON COMPTABLE SARL

DENBIL TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MON COMPTABLE SARL
 36RUE DE BERKANE 2 EME

 ETAGE APPT 6 OUJDA ، 60000،
OUJDA MAROC

DENBIL TRANS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 62) طريق 

بوقنادل - 62222 و دة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
38825

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(( فبراير   29
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DENBIL TRANS
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغير.
 (62  : اال تماعي  املقر  عنوان 
و دة   62222  - بوقنادل  طريق 

املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
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 2.222  : سفيان  دنبيل  السيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  سفيان  دنبيل  السيد 

حي السمارة 2 62222 و دة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  سفيان  دنبيل  السيد 

حي السمارة 2 62222 و دة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   28 بتاريخ  بو دة  التجارية 

))2) تحت رقم )6.

22(4I

Audimi

BE PERFORMANCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Audimi

 Borj El yacout, Imm. B, 2éme

 étage, bureau 4, ، 20120،

Casablanca maroc

BE PERFORMANCE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 
رحال املسكيني ، برج الياقوت ، 

عمارة ب ، طابق ) ، رقم 4 ، مكت8 

) - الدار البيضاء - 2222) الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

532825

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(( فبراير   24

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 BE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PERFORMANCE
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
املعلومات  نظم  في  االستشارات 

واإلدارة والتنظيم.
شارع   : اال تماعي  املقر  عنوان 
 ، الياقوت  برج   ، املسكيني  رحال 
4 ، مكت8  ) ، رقم  عمارة ب ، طابق 
الدار   (2222  - البيضاء  الدار   -  (

البيضاء املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
الزعيم  اسماعيل  السيد 
الودغيري : 2.222 حصة بقيمة 222 

درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الزعيم  اسماعيل  السيد 
عين  زنقة   3 عنوانه(ا)  الودغيري 
 (2222 راسين  حي   5 شقة  حرودة 

الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الزعيم  اسماعيل  السيد 
عين  زنقة   3 عنوانه(ا)  الودغيري 
 (2222 راسين  حي   5 شقة  حرودة 

الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 2( بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم -.

22(5I

مكت8 معيشة للحسابات و األستشارات الجبائية

BOURDANE FOOD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكت8 معيشة للحسابات و 
األستشارات الجبائية

حي السالم بلوك E رقم )) -- سيدي 
سليمان ، 22)24، سيدي سليمان 

املغرب

BOURDANE FOOD شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي تجزئة 
املهند شارع الحسن الثاني عمارة 
الهردوزي رقم 8 - 24222 سيدي 

سليمان املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3273

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(2 أكتوبر   28
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BOURDANE FOOD
غرض الشركة بإيجاز : مقهى.

تجزئة   : اال تماعي  املقر  عنوان 
عمارة  الثاني  الحسن  شارع  املهند 
سيدي   24222  -  8 رقم  الهردوزي 

سليمان املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 2.222  : بوردان  محمد  السيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  بوردان  محمد  السيد 
 24(22  9 رقم   (9 الغماريين  حي 

سيدي سليمان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  بوردان  محمد  السيد 
 24(22  9 رقم   (9 الغماريين  حي 

سيدي سليمان املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 - بتاريخ  االبتدائية بسيدي سليمان 

تحت رقم -.
22(6I

NEGOCEMAR

LA BOUCHEE TANGEROISE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NEGOCEMAR
 RUE HARIRI IMB HALIMA N°2(

90000 ،، طنجة املغرب
 LA BOUCHEE TANGEROISE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 
الحسن الثاني قبو املبنى أ ، رقم 

)/) ، اقامة املنار - 22262 الرباط 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
257875

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 LA  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BOUCHEE TANGEROISE
مطعم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

للو بات الخفيفة.
شارع   : اال تماعي  املقر  عنوان 
الحسن الثاني قبو املبنى أ ، رقم 2/2 ، 
اقامة املنار - 22262 الرباط املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 22.222 الشركة:  رأسمال  مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

 222  : االله  عبد  مرزاق  السيد 
حصة بقيمة 222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد مرزاق عبد االله عنوانه(ا) 
الدالية  زنقة  يوسف  موالي  شارع 
طنجة   92222  4 شقة   ( عمارة 

املغرب.
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والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

السيد مرزاق عبد االله عنوانه(ا) 
الدالية  زنقة  يوسف  موالي  شارع 
عمارة ) شقة 4 92222 شارع موالي 
شقة   ( الدالية عمارة  يوسف زنقة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   25 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

))2) تحت رقم -.
22(7I

CHADIBEL

4 ويلز رنت كارز
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

4WHEELS RENT CARS
بيتي سكن عمارة 376 محل 57 بني 
خلف ، 8825)، املحمدية املغرب

4 ويلز رنت كارز شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإل تماعي بيتي سكن 

عمارة 376 محل 57 بني خلف - 
8825) املحمدية املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.29227
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل   (2(2 نونبر   32 املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد 4 ويلز رنت كارز مبلغ 
وعنوان  درهم   222.222 رأسمالها 
عمارة  سكن  بيتي  اإل تماعي  مقرها 
 (8825  - بني خلف   57 محل   376
املحمدية املغرب نتيجة ل : صعوبات 

املقاولة.
بيتي  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
سكن عمارة 376 محل 57 بني خلف 

- 8825) املحمدية املغرب. 
و عين:

و  لخواري  بلكاسم  السيد(ة) 
 632 الرقم  القد2  حي  عنوانه(ا) 
املحمدية   (88(2 البريدي  الرمز 

املغرب كمصفي (ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
-تم   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 
اإليداع القانوني باملحكمة االبتدائية 
 (2(2 د نبر   25 بتاريخ  باملحمدية 

تحت رقم 627).
22(8I

CABINET BEN-YAHIA

ZYRA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

CABINET BEN-YAHIA
2)2، شارع محمد الخامس إقامة 
السالم اللطابق الثالث رقم 4) 
طنجة ، 92222، طنجة املغرب
ZYRA شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 
موالي إسماعيل ، 24 ، إقامة موالي 
إسماعيل ، الطابق الثالث ، رقم 9 - 

92222 طنجة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.225269

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   (2(( فبراير   24 في  املؤرخ 

املصادقة على :
مكنف  أنور  (ة)  السيد  تفويت 
أصل  من  ا تماعية  حصة   452
أمينة  (ة)  452 حصة لفائدة السيد 

الشرقاوي بتاريخ 24 فبراير ))2).
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
فبراير   27 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

))2) تحت رقم 52296).
22(9I

eurest compta sarl

ELKOUCH ALUMINIUM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

eurest compta sarl
 n° 40 APT 2 ETAGE 2 BD

 CHEFCHAOUNI FES ، 30000،
FES MAROC

ELKOUCH ALUMINIUM شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي )78 
تجزئة املستقبل املسيرة فا2 
و الذي تم تحويله بنفس قرار 

الشريك الوحيد إلى رقم 982 تجزئة 
املستقبل املسيرة فا2 - 32222 

فا2 املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.62427

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم   (2(2 د نبر   (6 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
»422.222 درهم« أي من »222.222 
عن  درهم«   522.222« إلى  درهم« 
أو  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

عينية
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   27 بتاريخ  بفا2  التجارية 

))2) تحت رقم 847.
2232I

Société somicoc

شركة بارا-اغيسطوط
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Société somicoc
 Rue Abbas mssadi appt 2 VN

Fes، 30000، Fes Maroc
شركة بارا-اغيسطوط شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي متجر رقم 
)2 تجزئة اريسطو طريق ايموزار - 

32222 فا2 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
72363

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   (4

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
شركة   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

بارا-اغيسطوط .
غرض الشركة بإيجاز : بيع مواد و 

مستلزمات الصيدلة بالتقسيط.
عنوان املقر اال تماعي : متجر رقم 
 - ايموزار  تجزئة اريسطو طريق   2(

32222 فا2 املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
السيدة لوليدي دكاء ندى : 2.222 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
ندى  دكاء  لوليدي  السيدة 
 2 الشقة   ( اقامة النخلة  عنوانه(ا) 
 32222 شارعابن الخطي8   ( عمارة 

فا2 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
ندى  دكاء  لوليدي  السيدة 
 2 الشقة   ( اقامة النخلة  عنوانه(ا) 
 32222 شارعابن الخطي8   ( عمارة 

فا2 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   26 بتاريخ  بفا2  التجارية 

))2) تحت رقم 806/2022.
2232I

FIDUCOMPTA

STE NOUGAT TRANSPORT 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCOMPTA
الرقم 23 شارع الحرية مكت8 22 
املدينة الجديدة اسفي ، 46222، 

اسفي املغرب
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 STE NOUGAT TRANSPORT 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
 LOT وعنوان مقرها اإل تماعي

 N°141 LOTIS EL QODS SAFI
SAFI 46000 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2(443

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. NOUGAT TRANSPORT
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع للغير 
النقل الوطني والدولي.

 LOT  : اال تماعي  املقر  عنوان 
 N°242 LOTIS EL QODS SAFI

SAFI 46222 املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 2.222  : السيد سعيد الشيظمي 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد سعيد الشيظمي عنوانه(ا) 
 rue 33 lotis oumnia qu bouab 26

SAFI 46222 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد سعيد الشيظمي عنوانه(ا) 
 rue 33 lotis oumnia qu bouab 26

46222 اسفي املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   22 بتاريخ  بآسفي  االبتدائية 

))2) تحت رقم -.
223(I

فيطراسكو

مباني زمزم
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية
فيطراسكو

رقم 38 زنقة 26 نونبر شقة رقم 
2 فا2 املدينة الجديدة فا2، 

32222، فا2 املغرب
مباني زمزم شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي : رقم 5) 
شارع الجهاد حي الرياض - 32222 

فا2 املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.39352

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
2)2) تقرر حل  5) د نبر  املؤرخ في 
املسؤولية  ذات  شركة  زمزم  مباني 
 42.222 رأسمالها  مبلغ  املحدودة 
درهم وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 
5) شارع الجهاد حي الرياض - 32222 
فا2 املغرب نتيجة لقفل والتشطي8 

النهائي للشركة.
و عين:

و  برقي  عبدالعزيز  السيد(ة) 
الجهاد  شارع   (5 رقم  عنوانه(ا) 
املغرب  فا2   32222 الرياض  حي 

كمصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
 (5 وفي رقم   (2(2 8) د نبر  بتاريخ 
 32222  - الرياض  الجهاد حي  شارع 

فا2 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   25 بتاريخ  بفا2  التجارية 

))2) تحت رقم 781/2022.
2233I

REAL OFFICE SARL

 UNLIMITED TELECOM
COMPANY

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة
REAL OFFICE SARL

 50A.BD MLY YOUSSEF 1 ETAGE
 N°4 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
 UNLIMITED TELECOM

COMPANY شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 5، شارع 
يوسف بن تاشفين ، الطابق الثاني، 

الرقم 3 طنجة - 92222 طنجة 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2(4729

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(( فبراير   29
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 UNLIMITED TELECOM  :

.COMPANY
مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اتصاالت.
5، شارع   : عنوان املقر اال تماعي 
الطابق الثاني،   ، يوسف بن تاشفين 
طنجة   92222  - طنجة   3 الرقم 

املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد دانييل مورينو فرييا : 222 

حصة بقيمة 2.222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
فرييا  مورينو  دانييل  السيد 
 22222 كاديس  روتا،  عنوانه(ا) 

كاديس اسبانيا.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
فرييا  مورينو  دانييل  السيد 
 22222 كاديس  روتا،  عنوانه(ا) 

كاديس اسبانيا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   28 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

))2) تحت رقم 52258).
2234I

فيطراسكو

شركة اومريرللبناء
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية
فيطراسكو

رقم 38 زنقة 26 نونبر شقة رقم 
2 فا2 املدينة الجديدة فا2، 

32222، فا2 املغرب
شركة اومريرللبناء شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي : رقم )) 

شارع املدينة املنورة حي االمل - 
32222 فا2 املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.(3(59
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر   (2(2 د نبر   27 في  املؤرخ 
ذات  شركة  اومريرللبناء  حل شركة 
رأسمالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها  وعنوان  درهم   222.222
املدينة  شارع   (( رقم  اإل تماعي 
فا2   32222  - االمل  حي  املنورة 
والتشطي8  لقفل  نتيجة  املغرب 

النهائي للشركة.
و عين:

و  عمري  محمد  السيد(ة) 
رياض  تجزئة  98ب  رقم  عنوانه(ا) 
 32222 الزيتون طريق عين الشقف 

فا2 املغرب كمصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
رقم  وفي   (2(2 د نبر   27 بتاريخ 
 - شارع املدينة املنورة حي االمل   ((

32222 فا2 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بفا2 بتاريخ 7) يناير ))2) 

تحت رقم 443/2022.
2235I

فيطراسكو

شركة املرابط.كوم
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية
فيطراسكو

رقم 38 زنقة 26 نونبر شقة رقم 
2 فا2 املدينة الجديدة فا2، 

32222، فا2 املغرب
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شركة املرابط.كوم شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي : رقم 49) 
بلوك ا زواغة العليا - 32222 فا2 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.((555

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر   (2(2 د نبر   26 في  املؤرخ 
ذات  املرابط.كوم شركة  حل شركة 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 
 222.222 رأسمالها  مبلغ  الوحيد 
درهم وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 
 32222  - بلوك ا زواغة العليا   (49
فا2 املغرب نتيجة لقفل والتشطي8 

النهائي للشركة.
و عين:

و  املرابط  محمد  السيد(ة) 
بنيس  تجزئة   34 رقم  عنوانه(ا) 
محمدية زواغة 32222 فا2 املغرب 

كمصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
بتاريخ 26 د نبر 2)2) وفي رقم 49) 
فا2   32222  - بلوك ا زواغة العليا 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بفا2 بتاريخ 7) يناير ))2) 

تحت رقم 442/2022.
2236I

Lerhemari Abdelilah

SWAPTRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Lerhemari Abdelilah
46، شارع محمد الزرقطوني 

طابق )2 شق رقم 26 ، 2232)، 
الدارالبيضاء املغرب

SWAPTRANS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 56 

بوليفارد موالي يوسف الطابق 

الثالث شقة رقم 24 - 2322) 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

53((47

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(2 د نبر   (3

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SWAPTRANS

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع الوطنية والدولية..

 56  : اال تماعي  املقر  عنوان 

الطابق  يوسف  موالي  بوليفارد 

 (2322  -  24 رقم  شقة  الثالث 

الدارالبيضاء املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد ادعلي رشيد : 2.222 حصة 

بقيمة 222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  رشيد  ادعلي  السيد 
الكدية 4 زنقة 2 رقم 28 ح.م البيضاء 

2572) الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  رشيد  ادعلي  السيد 
الكدية 4 زنقة 2 رقم 28 ح.م البيضاء 

2572) الدارالبيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم 599)82.

2237I

FIDUCIAIRE AL-KHABIR SARL

AROMA HERBES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير  ديد للشركة

FIDUCIAIRE AL-KHABIR SARL
 Av. Hassan II & Malik Ibn

 Morhil, Imm. LA TULIPE A6
Larache، 92000، Larache Maroc

AROMA HERBES شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي دوار 
بوتتال، الجماعة القروية الصفا-

شتوكة آيت باها. - ))874 أكادير 
املغرب.

تعيين مسير  ديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.29633
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 25 أكتوبر 2)2) تم تعيين 
السيد(ة)  للشركة  مسير  ديد 
 MARTINEZ SORIANO RAFAEL

كمسير آخر
تبعا لقبول استقالة املسير

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   (2 بتاريخ  بانزكان  االبتدائية 

))2) تحت رقم 237.
2238I

FIDUCIAIR AL MOUSTATMIR SARL AU

KASAR DAY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIR AL MOUSTATMIR
SARL AU

 AV EL MOUTANABI RUE 1
 N°183 2EME ETAGE ، 23000،

BENI MELLAL MAROC
KASAR DAY شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي مستوطن 

عند مركز االعمال داي بتجزئة 
العثمانية الحي االداري الطابق 

الثالث بني مالل - 3222) بني مالل 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

2((72

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(2 نونبر   (4

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 KASAR : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

. DAY

االعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املختلفة او البناء.

عنوان املقر اال تماعي : مستوطن 

بتجزئة  داي  االعمال  مركز  عند 

الطابق  االداري  الحي  العثمانية 

بني مالل   (3222  - الثالث بني مالل 

املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد صالح تفاحة : 522 حصة 

بقيمة 222 درهم للحصة .

 522  : السيد عبدالرزاق لكالوي 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  تفاحة  صالح  السيد 

شارع بغداد رقم 599 قصر اغزافات 

3222) بني مالل املغرب.
لكالوي  عبدالرزاق  السيد 
عنوانه(ا) حي املسيرة ) بلوك 48 رقم 

69 3222) بني مالل املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  تفاحة  صالح  السيد 

شارع بغداد رقم 599 قصر اغزافات 

3222) بني مالل املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ببني مالل بتاريخ 7) د نبر 

2)2) تحت رقم 99)2.

2239I
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STE OUBOUKS AUDIT & CONSEILS

 UNIVESALIS PROJECT
SANTE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 STE OUBOUKS AUDIT &
CONSEILS

2) ، مكت8 27، الطابق الثاني، 
مكات8 باالص ، شارع عبد الكريم 
الخطابي، فا2 ، 32222، فا2 

املغرب
 UNIVESALIS PROJECT SANTE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 23 

شارع ابي الطي8 املتنبي تجزئة وليلي 
- 32222 فا2 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
72335

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(2 نونبر   29
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.UNIVESALIS PROJECT SANTE
االستراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الطبية،  اال هزة  بيع  و  التصدير  و 
اال هزة  مختلف  وصيانة  اصالح 

االلكترونية.
 23 رقم   : عنوان املقر اال تماعي 
شارع ابي الطي8 املتنبي تجزئة وليلي 

- 32222 فا2 املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
حصة   522  : فطيم  علي  السيد 

بقيمة 222 درهم للحصة .
492 حصة   : السيد يونس مالكي 

بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  فطيم  علي  السيد 
فرنسا 69332 ميزيو فرنسا.

عنوانه(ا)  مالكي  يوني  السيد 
فرنسا 93422 سان وين فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  فطيم  علي  السيد 
فرنسا 69332 ميزيو فرنسا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   26 بتاريخ  بفا2  التجارية 

))2) تحت رقم -.
2242I

STE OUBOUKS AUDIT & CONSEILS

MILLE ET UN GATEAU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 STE OUBOUKS AUDIT &
CONSEILS

2) ، مكت8 27، الطابق الثاني، 
مكات8 باالص ، شارع عبد الكريم 
الخطابي، فا2 ، 32222، فا2 

املغرب
MILLE ET UN GATEAU شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 23 

شارع ابي الطي8 املتنبي تجزئة وليلي 
- 32222 فا2 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
72395

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(2 نونبر   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 MILLE : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.ET UN GATEAU
مخبزة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وحلويات.
 23 رقم   : عنوان املقر اال تماعي 
شارع ابي الطي8 املتنبي تجزئة وليلي 

- 32222 فا2 املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 
درهم، مقسم كالتالي:

 522  : بلقاسم  ملحلي  السيد 
حصة بقيمة 222 درهم للحصة .

السيد املنحلي محمد : 522 حصة 
بقيمة 222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  بلقاسم  ملحلي  السيد 
تجزئة حدائق سايس املر ة واد   92

فا2 32222 فا2 املغرب.
عنوانه(ا)  محمد  املنحلي  السيد 
 32222 تجزئة لحبابي الدكارات   99

فا2 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)  بلقاسم  ملحلي  السيد 
تجزئة حدائق سايس املر ة واد   92

فا2 32222 فا2 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   27 بتاريخ  بفا2  التجارية 

))2) تحت رقم )83.
2242I

FIDUCIAIRE AL-KHABIR SARL

AROMA HERBES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير  ديد للشركة

FIDUCIAIRE AL-KHABIR SARL
 Av. Hassan II & Malik Ibn

 Morhil, Imm. LA TULIPE A6
Larache، 92000، Larache Maroc

AROMA HERBES شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي دوار 
بوتتال، الجماعة القروية الصفا-

شتوكة آيت باها. - ))874 أكادير 
املغرب.

تعيين مسير  ديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.29633
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 25 أكتوبر 2)2) تم تعيين 
 DOS مسير  ديد للشركة السيد(ة) 

 SANTOS BRANCO ARMAND

كمسير آخر

تبعا لقبول استقالة املسير

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   (2 بتاريخ  بانزكان  االبتدائية 

))2) تحت رقم 237.

224(I

CABINET ASOFI

ALFYA ECOLE PRIVE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CABINET ASOFI

 5AV DE LA MARCHE VERTE RES

 ASSAFIR BLOC B N°7 TANGER،

90000، TANGER MAROC

ALFYA ECOLE PRIVE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي 7شارع أبو 

العالء املعري اقامة ابن الخطي8 أ 

رقم 3) - 92222 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.96(75

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

))2) تقرر حل  )2 فبراير  املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

 ALFYA ECOLE الوحيد  الشريك 

22.222 درهم  PRIVE مبلغ رأسمالها 

7شارع أبو  وعنوان مقرها اإل تماعي 

الخطي8  ابن  اقامة  املعري  العالء 

املغرب  طنجة   92222  -  (3 رقم  أ 

نتيجة ل : انعدام النشاط.

و حدد مقر التصفية ب 7شارع أبو 

أ  املعري اقامة ابن الخطي8  العالء 

رقم 3) - 92222 طنجة املغرب. 

و عين:

و  الحضري  نجالء  السيد(ة) 

 2 عنوانه(ا) زنقة املضيق بوبانة رقم 

طنجة املغرب   92222  امع املقراع 

كمصفي (ة) للشركة.
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وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
-تم   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 
التجارية  باملحكمة  القانوني  اإليداع 
بطنجة بتاريخ 27 فبراير ))2) تحت 

رقم 52286).
2243I

SAGEST

BAHYA BUILDING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SAGEST
 N° 9 RUE IMAM MALIK 1er
 ETAGE APPT N° 4 VN FES ،

30000، FES MAROC
BAHYA BUILDING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 2 
املتخرج من القطعة )24 زنقة 

محمد البريهي حي طارق 2 فا2 - 
32222 فا2 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
72377

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(( فبراير   27
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BAHYA BUILDING
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
 2 رقم   : اال تماعي  املقر  عنوان 
املتخرج من القطعة )24 زنقة محمد 
 32222  - فا2   2 البريهي حي طارق 

فا2 املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 522  : الداد�سي  محمد  السيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .

 522  : الداد�سي  احمد  السيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محمد الداد�سي عنوانه(ا) 

رقم 22 تجزئة موالي ادريس 2 حي بدر 

فا2 32222 فا2 املغرب.

السيد احمد الداد�سي عنوانه(ا) 

حي   2 تجزئة موالي ادريس   22 رقم 

بدر فا2 32222 فا2 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد الداد�سي عنوانه(ا) 

رقم 22 تجزئة موالي ادريس 2 حي بدر 

فا2 32222 فا2 املغرب

السيد احمد الداد�سي عنوانه(ا) 

حي   2 تجزئة موالي ادريس   22 رقم 

بدر فا2 32222 فا2 املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   27 بتاريخ  بفا2  التجارية 

))2) تحت رقم 828.

2244I

FIDUCIAIR AL MOUSTATMIR SARL AU

JASFIR TRADING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIR AL MOUSTATMIR

SARL AU

 AV EL MOUTANABI RUE 1

 N°183 2EME ETAGE ، 23000،

BENI MELLAL MAROC

JASFIR TRADING شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي مستوطن 

عند مركز االعمال داي بتجزئة 

العثمانية الحي االداري الطابق 

الثالث بني مالل - 3222) بني مالل 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2(453

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(( فبراير   27

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 JASFIR : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.TRADING

غرض الشركة بإيجاز : وسيط بين 

الشركات باملغرب والخارج.

عنوان املقر اال تماعي : مستوطن 

بتجزئة  داي  االعمال  مركز  عند 

الطابق  االداري  الحي  العثمانية 

بني مالل   (3222  - الثالث بني مالل 

املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 : بوحافة  محمد  عادل  السيد 

درهم   222 بقيمة  حصة   2.222

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

بوحافة  محمد  عادل  السيد 

رقم  رشيد  موالي  شارع  عنوانه(ا) 

229 3252) القصيبة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

بوحافة  محمد  عادل  السيد 

رقم  رشيد  موالي  شارع  عنوانه(ا) 

229 3252) القصيبة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ببني مالل بتاريخ 27 فبراير 

))2) تحت رقم 284.

2245I

beta conseil

DOMAINE EL SAHEL SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير تسمية الشركة

beta conseil

 149BD LALLA YACOUT N° 58

 DERB OMAR CASABLANCA ،

20000، casablanca maroc

 DOMAINE EL SAHEL SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اال تماعي 22 زنقة 

الحرية الطابق الثالت رقم 25 

الهبة الدار البيضاء - 2322) الدار 

البيضاء املغرب.

تغيير تسمية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

525(35

 بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم تغيير   (2(( فبراير   22 املؤرخ في 

 DOMAINE« من  الشركة  تسمية 

 AGRI« إلى   »EL SAHEL SARL

 »TRADING

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم 823473.

2246I

رمزي لالستشارات

 SOCIETE SAHARA

IKHWANE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

رمزي لالستشارات

شارع 4) نونبر عمارة حمدي ولد 

الرشيد الطابق رقم 22 شقة رقم 22 

العيون ، 72222، العيون املغرب

 SOCIETE SAHARA IKHWANE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي شارع ام 

السعد عمارة 48 الطابق الثالث رقم 
22 العيون العيون 72222 العيون 

املغرب 
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

42(69

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   (7

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE SAHARA IKHWANE

أداء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

أعمال البناء املختلفة

الهندسة  العامة  البناء  أعمال 

املدنية.

: شارع ام  عنوان املقر اال تماعي 

السعد عمارة 48 الطابق الثالث رقم 
العيون   72222 العيون  العيون   22

املغرب .

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة حادة بودالي عنوانه(ا) حي 

املحمدي مركز سيدي احمد  ماعة 

الكنتور   46322 اليوسفية  الكنتور 

اليوسفية املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة حادة بودالي عنوانه(ا) حي 

املحمدي مركز سيدي احمد  ماعة 

الكنتور   46322 اليوسفية  الكنتور 

اليوسفية املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   22 االبتدائية بالعيون بتاريخ 

))2) تحت رقم 370/2022.

2247I

رمزي لالستشارات

SOGI SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

رمزي لالستشارات
شارع 4) نونبر عمارة حمدي ولد 

الرشيد الطابق رقم 22 شقة رقم 22 
العيون ، 72222، العيون املغرب
SOGI SERVICES شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 28 
حي الحجري العيون العيون 72222 

العيون املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
42353

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(( فبراير   24
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 SOGI  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

. SERVICES
تأ ير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات وقطع الغيار.
 28 رقم   : عنوان املقر اال تماعي 
 72222 حي الحجري العيون العيون 

العيون املغرب .
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد يوسف بوامزكان عنوانه(ا) 
املحاميد برج الزيتون عمارة )22 رقم 
)2 مراكش 42222 مراكش املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

السيد يوسف بوامزكان عنوانه(ا) 
املحاميد برج الزيتون عمارة )22 رقم 

)2 مراكش 42222 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   27 االبتدائية بالعيون بتاريخ 

))2) تحت رقم 428/2022.

2248I

رمزي لالستشارات

M.C.C PROTEC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

رمزي لالستشارات
شارع 4) نونبر عمارة حمدي ولد 

الرشيد الطابق رقم 22 شقة رقم 22 
العيون ، 72222، العيون املغرب
M.C.C PROTEC شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي زنقة عبدة 
رقم 4 حي خط الرملة 22 العيون 
العيون 72222 العيون املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
42337

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(( فبراير   24
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 M.C.C : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

. PROTEC
مجالسة   : غرض الشركة بإيجاز 

األطفال.
عنوان املقر اال تماعي : زنقة عبدة 
العيون   22 الرملة  خط  حي   4 رقم 

العيون 72222 العيون املغرب .
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 
درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد يوسف بوامزكان عنوانه(ا) 
املحاميد برج الزيتون عمارة )22 رقم 

)2 مراكش 42222 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد يوسف بوامزكان عنوانه(ا) 
املحاميد برج الزيتون عمارة )22 رقم 

)2 مراكش 42222 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   26 االبتدائية بالعيون بتاريخ 

))2) تحت رقم 417/2022.
2249I

 FLORES CONSEIL ET GESTION DES

ENTREPRISES

BAYZIKI بايزيكي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 FLORES CONSEIL ET GESTION
DES ENTREPRISES

 HAY MOULAY ABDELLAH
 RUE 320, N244, Casablanca ،
20780، CASABLANCA MAROC

بايزيكي BAYZIKI شركة ذات 
املسؤولية املحدودة(في طور 

التصفية)
وعنوان مقرها اإل تماعي اقامة 

املستقبل ج ه 22 عمارة أ 3 شقة ) 
سيدي معروف اقامة املستقبل ج ه 
22 عمارة أ 3 شقة ) سيدي معروف 

2)25) الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.272665

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
2)2) تقرر حل  28 د نبر  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
رأسمالها  مبلغ   BAYZIKI بايزيكي 
مقرها  وعنوان  درهم   10.000,00
 22 اإل تماعي اقامة املستقبل ج ه 
معروف  سيدي   ( شقة   3 أ  عمارة 
 3 عمارة أ   22 اقامة املستقبل ج ه 
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شقة ) سيدي معروف 2)25) الدار 
البيضاء املغرب نتيجة ل : عدم و ود 

الدخل.
اقامة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 ( 3 شقة  22 عمارة أ  املستقبل ج ه 
سيدي معروف اقامة املستقبل ج ه 
22 عمارة أ 3 شقة ) سيدي معروف 

2)25) الدار البيضاء املغرب. 
و عين:

 FADELLY فاضلي  السيد(ة) 
عبدالعزيز ABDELAZIZ و عنوانه(ا) 
 3 عمارة أ   22 اقامة املستقبل ج ه 
شقة ) سيدي معروف 2)25) الدار 
البيضاء املغرب كمصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
-تم   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 
التجارية  باملحكمة  القانوني  اإليداع 
فبراير   26 بتاريخ  البيضاء  بالدار 

))2) تحت رقم 75)823.

2252I

ائتمانية الهدى

M.G.A.S
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية الهدى
2)2 زنقة ابن خلدون برشيد ، 

6222)، برشيد املغرب
M.G.A.S شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 29 شارع 
الحرية حي التيسير2 - 6222) 

برشيد املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
26(82

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(( فبراير   23
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.M.G.A.S
تفويت   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الخدمات الهاتفية
بيع  ميع اال هزة االليكترونية.

29 شارع  عنوان املقر اال تماعي : 
الحرية حي التيسير2 - 6222) برشيد 

املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 2.222  : املهدي  طايك  السيدة 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد طايك املهدي عنوانه(ا) 28 
 (6222 التيسير2  حي  الحرية  شارع 

برشيد املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد طايك املهدي عنوانه(ا) 28 
 (6222 التيسير2  حي  الحرية  شارع 

برشيد املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   28 بتاريخ  ببرشيد  االبتدائية 

))2) تحت رقم 282.

2252I

PME CONSULTING GROUP

IG EDUCATION PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

PME CONSULTING GROUP
23 إقامة املوحدين شارع مصر م ج 

فا2 ، 32222، فا2 املغرب
IG EDUCATION PRIVE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي بلوك 28 
رقم ب 22 حي ليراك سيدي إبراهيم 

- 32222 فا2 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

72382

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   32

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 IG  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.EDUCATION PRIVE
رئيس   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وبصفة  للتكوين  ومدرسة  مؤسسة 

عامة كل العمليات التجارية العقارية 

وغير العقارية واملالية املتعلقة بصفة 

بالهدف  مباشرة  غير  أو  مباشرة 

املذكور أعاله..

 28 عنوان املقر اال تماعي : بلوك 
رقم ب 22 حي ليراك سيدي إبراهيم - 

32222 فا2 املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد أحمد املشتالي : 952 حصة 

بقيمة 222 درهم للحصة .

52 حصة   : السيد فؤاد التوزاني 

بقيمة 222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  املشتالي  أحمد  السيد 

عمارة   8 إقامة األمان شقة   9 قطاع 
الرياض  حي  القصوان  زنقة   22

22222 الرباط املغرب.

عنوانه(ا)  التوزاني  فؤاد  السيد 
املنال  إقامة  الربيع  أم  زنقة واد   52

نر س 2 32222 فا2 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  التوزاني  فؤاد  السيد 
املنال  إقامة  الربيع  أم  زنقة واد   52

نر س 2 32222 فا2 املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   27 بتاريخ  بفا2  التجارية 

))2) تحت رقم 2)8.
225(I

KAFALINE TRANS

KAFILINE TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KAFALINE TRANS
 BD BAHMAD N 18 5EME 248

 ETG BELVEDERE ، 20000،
CASABLANCA MAROC

KAFILINE TRANS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 248 شارع 
با حماد الطابق 5 رقم 28 - 2222) 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5(8487

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(2 د نبر   (7
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.KAFILINE TRANS
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع .
 248  : اال تماعي  املقر  عنوان 
 -  28 رقم   5 الطابق  با حماد  شارع 

2222) البيضاء املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 2.222  : كوثر  الصافي  السيدة 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
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والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  كوثر  الصافي  السيدة 
عين   47 رقم   9 زنقة  احليوة  اقامة 

السبع 2222) البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  كوثر  الصافي  السيدة 
عين   47 رقم   9 زنقة  احليوة  اقامة 

السبع 2222) البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يناير ))2) تحت رقم -.

2253I

كافجيد

 CENTRE D’HEMODIALYSE
AL MANDAR AL JAMIL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

كافجيد

86 زنقة 265 مجموعة *ه* حي 

االلفة، 2))2)، الدار البيضاء 

املغرب

 CENTRE D’HEMODIALYSE AL

MANDAR AL JAMIL شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 22 زنقة 

الشراردة الطابق السفلي بوركون - 

2522) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

533283

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   (4

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 CENTRE D’HEMODIALYSE AL

.MANDAR AL JAMIL
مصحة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لغسيل الكلي.
زنقة   22  : عنوان املقر اال تماعي 
 - الطابق السفلي بوركون  الشراردة 

2522) الدار البيضاء املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
العكرود  الصمد  عبد  السيد 
درهم   222 بقيمة  حصة   2.222  :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
العكرود  الصمد  عبد  السيد 
عنوانه(ا) 265 شارع عبد املومن درج 
حي املستشفيات   5 شقة   5 أ طابق 

2362) البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
العكرود  الصمد  عبد  السيد 
عنوانه(ا) 265 شارع عبد املومن درج 
حي املستشفيات   5 شقة   5 أ طابق 

2362) البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم 823457.
2254I

RAIHANA ET AYOUB GESTION 

TAZORI GROUP
إعالن متعدد القرارات

RAIHANA ET AYOUB GESTION
اقامة الربيع 2 الطابق ) رقم 8 شارع 

الغولف سيدي يوسف بن علي ، 
42222، مراكش املغرب

TAZORI GROUP »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوان مقرها اال تماعي: 289 
تجزئة االختيار حي الفردو2 

امرشيش - 42222 مراكش املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.2289(7

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

اتخاذ  2)2)تم  نونبر   (5 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 

قرار رقم -2 تعديل غرض الشركة 

تعديل   • مايلي:  على  ينص  الذي   :

التجارة اإللكترونية.  غرض الشركة: 

بالغرض  ؛  استيراد و تصدير  تجارة؛ 

الخ.  والفيالت  املباني  تشييد  التالي: 

الحضرية.  والطرق  الطرق  أعمال  ؛ 

أعمال العزل املائي والطالء واألسقف 

املستعارة ؛

مالها:  رأ2  زيادة   (- رقم  قرار 

رأ2  زيادة  مايلي:  على  ينص  الذي 

درهم   222.222.22 املال ليرتفع من 

بمساهمة  درهم   522.222.22 إلى 

نقدية قدرها 422.222.22 درهم منها 

درهم مسجلة بشهادة   222.222.22

وسيتم  الشعبي  البنك  من  الحج8 

.
ً
تحرير الباقي الحقا

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم بند رقم 3: الذي ينص على 

الخ.  والفيالت  املباني  تشييد  مايلي: 

الحضرية.  والطرق  الطرق  أعمال  ؛ 

أعمال العزل املائي والطالء واألسقف 

املستعارة

الذي   :6 رقم  بند  رقم  بند 

املال  زيادة رأ2   • ينص على مايلي: 

إلى  درهم   222.222.22 من  ليرتفع 

522.222.22 درهم بمساهمة نقدية 

منها  درهم   422.222.22 قدرها 

درهم مسجلة بشهادة   222.222.22

وسيتم  الشعبي  البنك  من  الحج8 

.
ً
تحرير الباقي الحقا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   24 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

))2) تحت رقم 2789.

2255I

Atlas Valora Conseil

TMGLASS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Atlas Valora Conseil
 N°8, Immeuble 186, Ibn
 Tachfine - Azli ، 40150،

MARRAKECH املغرب
TMGLASS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي دكان رقم 
93 تجزئة ازكي 3 - 42262 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2((8(5
في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   (7
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TMGLASS
غرض الشركة بإيجاز : استيراد و 

تصدير الز اج و مستلزماته.
عنوان املقر اال تماعي : دكان رقم 
مراكش   42262  -  3 تجزئة ازكي   93

املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد تيكاني موالي ادريس : 752 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .
السيدة تيكاني حنان : 52) حصة 

بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
ادريس  موالي  تيكاني  السيد 
حي   46 رقم   E الزيتون  عنوانه(ا) 
 42222 تاشفين  بن  يوسف  سيدي 

مراكش املغرب.
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عنوانه(ا)  حنان  تيكاني  السيدة 
حي سيدي   46 الزيتون الجديد رقم 
مراكش   42222 يوسف بن تاشفين 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
ادريس  موالي  تيكاني  السيد 
حي   46 رقم   E الزيتون  عنوانه(ا) 
 42222 تاشفين  بن  يوسف  سيدي 

مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   26 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

))2) تحت رقم 2893.

2256I

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

 JORF LASFAR«
»AUTOMOBILE
إعالن متعدد القرارات

 SOCIETE MAZAGAN
COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement Al Qods, El
Jadida ، 24000، الجديدة املغرب

 »JORF LASFAR AUTOMOBILE«
»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها اال تماعي: الرقم 22، 
عمارة أبو الفرج، طربق مراكش، - 

4222) الجديدة املعرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.22925

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
))2)تم اتخاذ  فبراير   27 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
 JORF LASFAR« شركة  حل  تم 
محدودة  شركة   »AUTOMOBILE
ابو  يونس  السيد  وعين  املسؤولية 
الفراج كمصفي للشركة وعين مقر 
أبو  عمارة   ،22 الرقم  في:  التصفية 

الفرج، طربق مراكش، الجديدة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
على  ينص  الذي   :(9 رقم  بند 

مايلي: البند الخاص بحل الشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالجديدة بتاريخ 27 فبراير 

))2) تحت رقم 7528).

2257I

FIDUCIAIRE (226

GORINIA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE 2006
 LOT AMINE SIDI MAAROUF 5(

N ، 20280، Casablanca Maroc
GORINIA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي اقامة 
بريما افيس رقم 225 الطابق 3 
الشقة 26 زاوية مصطفى املعاني 
و 22 يناير - 2222) الدارالبيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
53(462

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(( فبراير   2(
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GORINIA
سانديك   : غرض الشركة بإيجاز 
و  الصيانة  أنواع  و حميع  العمارات 

البنلء.
اقامة   : اال تماعي  املقر  عنوان 
 3 الطابق   225 رقم  افيس  بريما 
املعاني  مصطفى  زاوية   26 الشقة 
الدارالبيضاء   (2222  - يناير   22 و 

املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .

مبلغ رأسمال الشركة: 2.222.222 
درهم، مقسم كالتالي:

 : أحمد  السمان  سامي  السيد 
درهم   222 بقيمة  حصة   22.222

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
أحمد  السمان  سامي  السيد 
 247 رقم   2 اسيف  عنوانه(ا) 

2222) مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
أحمد  السمان  سامي  السيد 
 247 رقم   2 اسيف  عنوانه(ا) 

2222) مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم 823258.
2258I

مكت8 الدراسات املحاسباتية والتسيير

AMAPOUMON
إعالن متعدد القرارات

مكت8 الدراسات املحاسباتية 
والتسيير

شارع محمد الخامس عمارة بنطال8 
الطابق الثاني املكت8 رقم 6 ، 

35222،  رسيف املغرب
AMAPOUMON »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها اال تماعي: دوار 
أغيلوميان ملك بونو كلدمان - 

35222 تازة املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.5599

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
اتخاذ  ))2)تم  يناير   25 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
الخنو�سي  مجيدو  املسير  استقالة 

وتعويضعه بالسيد رشيد ابن عزوز
قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 
تحويل مقر الشركة من تيزي أوسلي 
ملك  أغيلوميان  دوار  الى  تازة  املركز 

بونو كلدمان تازة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 
النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
مقر الشركة

بند رقم 23 و 26 : الذي ينص على 
مايلي: التسيير واالمضاء

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   26 بتاريخ  بتازة  االبتدائية 

))2) تحت رقم 74.
2259I

H.A ACCOUNTING GROUP

 EFFICIENCE SERVICES SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

H.A ACCOUNTING GROUP
 N 7 LOT 399 ZONE

 INDUSTRIELLE AL MASSAR
 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
 EFFICIENCE SERVICES SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 27 

عمارة النر س اقامة املنار مراكش - 
42222 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2((762

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   (7
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
.EFFICIENCE SERVICES SARL AU
أعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 
البناء  مواد  املتنوعة,تا ر  البناء 

بالتفصيل,,تا ر.
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 27 رقم   : عنوان املقر اال تماعي 

 - عمارة النر س اقامة املنار مراكش 

42222 مراكش املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسمال الشركة: 2.522.222 

درهم، مقسم كالتالي:

 25.222  : وليد  اورباط  السيد 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  وليد  اورباط  السيد 

ازيالل   ((222 ازيالل  تالبار ت  حي 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)  وليد  اورباط  السيد 

ازيالل   ((222 ازيالل  تالبار ت  حي 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   24 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

))2) تحت رقم 882)23.

2262I

FIDUCIAIRE CONSULTING AKABBAL SARL

OURI INTERIEUR
إعالن متعدد القرارات

 FIDUCIAIRE CONSULTING

AKABBAL SARL

 TANGER 47 AVENUE HASSAN

 2 RDC N°13 ، 90000، TANGER

Maroc

OURI INTERIEUR »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرها اال تماعي: طنجة 

إقامة الحمد رقم 3 شارع سجلماسة 

طابق 2 - 92222 طنجة املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.2266(2

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

اتخاذ  ))2)تم  يناير   27 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

يقرر املساهم الوحيد أن يضيف إلى 

 NH« التالية  العالمة  الشركة  اسم 

»DECORATION

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

تحويل املقر اال تماعي طنجة إقامة 

الحمد رقم 3 شارع سجلماسة طابق 
زنقة   ، طنجة  اال تماعي  املقر  2إلى 

اليوسفية رقم 6

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

من   4 الفصل  تعديل  رقم  بند 

على  ينص  الذي  األسا�سي:  القانون 

تحويل املقر اال تماعي طنجة  مايلي: 
زنقة اليوسفية رقم 6

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   25 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

))2) تحت رقم 52992).

2262I

FIDUCIAIRE CONSULTING AKABBAL SARL

MAJAZ ARCHITECTURE
إعالن متعدد القرارات

 FIDUCIAIRE CONSULTING

AKABBAL SARL

 TANGER 47 AVENUE HASSAN

 2 RDC N°13 ، 90000، TANGER

Maroc

MAJAZ ARCHITECTURE »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها اال تماعي: طنجة، 

شارع األمير صغير و زنقة رهوني 

كودي 3 طابق 2 - 92222 طنجة 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.9((32

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

))2)تم اتخاذ  فبراير   22 املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

بالتحويل  أنور  أكروح  السيد  يقوم 

والنقل بمو 8 الضمانات الفعلية إلى 

املحول إليه الذي يقبل خمسين (52) 

 لصالح السيد البردي عثمان ، 
ً
سهما

التابعة له في الشركة املعروفة باسم 

MAJAZ ARCHITECTURE*

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

من  أنور  أكروح  السيد  استقالة 

منصبه كمدير للشركة ومنحه إبراء 

ذمة كاملة ونهائية إلدارته.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

الذي ينص على   :6 و   7 بند رقم 

 222 عثمان  البردي  السيد  مايلي: 

حصة إ تماعية

على  ينص  الذي   :25 رقم  بند 

السيد البردي عثمان كمسير  مايلي: 

وحيد لشركة 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   27 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

))2) تحت رقم 52273).

226(I

FIDUCIAIRE CONSULTING AKABBAL SARL

 RESTAURANT PUERTO
MARINA SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

 FIDUCIAIRE CONSULTING

AKABBAL SARL

 TANGER 47 AVENUE HASSAN

 2 RDC N°13 ، 90000، TANGER

Maroc

 RESTAURANT PUERTO

MARINA SARL شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإل تماعي طنجة 

، شارع بيتهوفن ،إقامة بيتهوفن 

3 متجر رقم 24 - 92222 طنجة 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.79422

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

2)2) تقرر حل  26 د نبر  املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

 RESTAURANT الوحيد  الشريك 

مبلغ   PUERTO MARINA SARL
درهم وعنوان   2.522.222 رأسمالها 

شارع   ، طنجة  اإل تماعي  مقرها 

بيتهوفن ،إقامة بيتهوفن 3 متجر رقم 

نتيجة  املغرب  طنجة   92222  -  24

الكلي و التصفية الكاملة  : االنتهاء  ل 

 RESTAURANT  « املسماة  للشركة 

.ذ.م.م   PUERTO MARINA SARL

فسخها  تم  قد  أن  مالحظة  بعد   «

بتاريخ 31/10/2021وشط8 السجل 

التجاري رقم 79422.

 ، و حدد مقر التصفية ب طنجة 

شارع بيتهوفن ،إقامة بيتهوفن 3 متجر 
رقم 24 - 92222 طنجة املغرب. 

و عين:

و  الحمدي  عبدو  السيد(ة) 

طنجة   92222 طنجة  عنوانه(ا) 

املغرب كمصفي (ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

-تم   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 

التجارية  باملحكمة  القانوني  اإليداع 

بطنجة بتاريخ 24 فبراير ))2) تحت 
رقم 52933).

2263I

FUTURE CONSEIL

 STE AGENEM
DISTRIBUTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FUTURE CONSEIL

52 زنقة يوسف بن تاشفين الطابق 

األول ، 6222)، برشيد املغرب

 STE AGENEM DISTRIBUTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 22 زنقة 

الحرية الطابق الثالت الشقة 5 - 

2)22) الدارالبيضاء املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

53(233

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(( يناير   27

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. AGENEM DISTRIBUTION

توزيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املواد الغذائية أو املنتجات الزراعية..

زنقة   22  : عنوان املقر اال تماعي 

 -  5 الشقة  الثالت  الطابق  الحرية 

2)22) الدارالبيضاء املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 222.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد عبد الفتاح عو�سي : 2.222 

حصة بقيمة 222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عو�سي  الفتاح  عبد  السيد 

 2 )7 ممر عمان حي تسير  عنوانه(ا) 

6222) برشيد املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عو�سي  الفتاح  عبد  السيد 

 2 )7 ممر عمان حي تسير  عنوانه(ا) 

6222) برشيد املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير ))2) تحت رقم 345)82.

2264I
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املحكمة التجارية بمراكش
تقديم أصل تجاري حصة في شركة

ملف رقم 25/))2)
حساب رقم 4269

في  مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
بمراكش  ومسجل   (2(( يناير   27
السيد  قدم   (2(( يناير   (2 بتاريخ 
لبطاقة  الحامل  الناصري،  شوقي 
 A4628(4 رقم  الوطنية  التعريف 
 ،(2 رقم  ماريو2  بتجزئة  والساكن 
 PHARMACIE لشركة  مراكش 
 TOUBKAL TAHANNAOUTE
بمركز  اال تماعي  مقرها  الكائن 
في  تحناوت  أوفار2  محمد  سيدي 

طور التأسيس.
الكائن  التجاري  األصل   ميع 
بمركز سيدي محمد أوفار2 تحناوت 
بالسجل  واملسجل  صيدلية  واملعد 
بجميع   54544 رقم  تحت  التجاري 
عناصره املادية واملعنوية كحصة في 

شركة قوم بمبلغ 422.222 درهما.
فعلى دائني مقدم الحصة املذكور 
إلى  بتصريحاتهم  يتقدموا  أن  أعاله 
باملحكمة  التجاري  السجل  قسم 
التجارية بمراكش داخل أ ل يبتدئ 
من تاريخ نشر اإلعالن األول وينتهي 
في اليوم الخامس عشر (25) من نشر 

اإلعالن الثاني.
النشرة الثانية

عن رئيس كتابة الضبط

16 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش
بيع أصل تجاري

ملف رقم 26/))2)
حساب رقم 4272

بمقت�سى عقد موثق أمام األستاذ 
يوم  بمراكش  موثق  محدا    مال 
5) سبتمبر و6 أكتوبر 2)2) ومسجل 
بتاريخ )2 أكتوبر 2)2) بمراكش أمر 
سجل   2021/73713 رقم  باألداء 
 (2(2-2284257-22272 اإليداع 
 (2(2(5(2822249 رقم  وصل 

 ،CAFE DE L’AFRIQUE باعت شركة
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
ذات شريك وحيد مسجلة بالسجل 
التجاري بمراكش تحت رقم 59799، 
شارع  مراكش  اال تماعي  مقرها 
 47 باب اغلي رقم  محمد الساد2، 
ممثلة من طرف السيدة سكينة ابن 
التعريف  لبطاقة  الحاملة   لون، 
والساكنة   E482323 رقم  الوطنية 
كوثر  إقامة  املريني،  يعقوب  زنقة 
 6EME الحي الشتوي لشركة   7 رقم 
ذات  شركة   CAFE MARRAKECH
شريك  ذات  محدودة  مسؤولية 
وحيد املسجلة بالسجل التجاري رقم 
بمراكش،  مقرها  الكائن   229397
اغلي  باب  الساد2  محمد  شارع 
التي ينوب عليها السيد مراد   47 رقم 
التعريف  لبطاقة  الحامل  الزوباري، 
كل   EA227423 رقم  الوطنية 
 CAFE DE املسمى  التجاري  األصل 
بجميع عناصره املادية   L’AFRIQUE
شارع  بمراكش،  الكائن  واملعنوية 
 47 رقم  اغلي  باب  الساد2  محمد 
وهو  املعد الستغالل مقهى ومطعم، 
بمراكش  التجاري  بالسجل  مسجل 
59799 بالسجل التحليلي  تحت رقم 
وذلك بثمن قدره 3.522.222 درهم.

أعاله  املذكور  البائع  دائني  فعلى 
قسم  إلى  بتعرضاتهم  يتقدموا  أن 
التجارية  باملحكمة  التجاري  السجل 
بمراكش داخل أ ل يبتدئ من تاريخ 
اليوم  في  وينتهي  األول  اإلعالن  نشر 
الخامس عشر (25) من نشر اإلعالن 

الثاني.
النشرة الثانية

عن رئيس كتابة الضبط

17 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش
هبة أصل تجاري

ملف رقم 27/))2)
حساب رقم 4279

 بمقت�سى عقد هبة أصل تجاري 
أكتوبر   23 في  مؤرخ   توثيقي 
األستاذ  تلقاه   (2(2 ديسمبر  و9) 

عبد الرحمان سكرود موثق بمراكش، 

 (2(( يناير   6 بتاريخ  ومسجل 

حسين،  ايت  يعزى  السيد  وه8 

لبيع  املخصص  التجاري  األصل 

 MD بالتقسيط  الغذائية  املواد 

الكائن   D’EPICIERIE EN DETAIL

بمراكش، شارع عالل الفا�سي، املركز 

واملسجل   23 رقم  عليلي  التجاري 

بالسجل التجاري للمحكمة التجارية 

بمراكش تحت رقم 338) من السجل 

السجل  من  و222864  الترتيبي 

السيدة  زو ته  لفائدة  التحليلي، 

رشيدة األدي8 من أبيها صالح وأمها 
التجاري  وقوم هذا األصل  فاضمة، 

موضوع الهبة بمبلغ 32.222 درهم.
التجاري  األصل  دائني  فعلى 

قسم  إلى  بتعرضاتهم  يتقدموا  أن 

التجارية  باملحكمة  التجاري  السجل 

بمراكش داخل أ ل يبتدئ من تاريخ 

اليوم  في  وينتهي  األول  اإلعالن  نشر 

الخامس عشر (25) من نشر اإلعالن 

الثاني.

النشرة الثانية
عن رئيس كتابة الضبط

18 مكرر

املحكمة التجارية بمكناس
بيع أصل تجاري

ملف رقم )/))2)

حساب رقم 87))

بمقت�سى عقد عرفي محرر بمدينة 

مكنا2 بتاريخ )) يونيو 225).

باع السيد محمد الغازي، الحامل 

لبطاقة التعريف الوطنية رقم 95426د 

مليانة،  موالي   255 ب  والكائن 

الرياض، مكنا2.

لحكيم،  الرحمان  عبد  والسيد 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

رقم 222277د والكائن ب بلوك أو 2 

رقم 3، سيدي سعيد، مكنا2.

الحامل  كماص،  فؤاد  للسيد 
لبطاقة التعريف الوطنية رقم 224437د 
حمام  زنقة  مكرر،   7 ب  والكائن 

سيدي ملوك، مكنا2.
واملسجل  التجاري  األصل   ميع 
بالسجل التجاري بمكنا2 تحت رقم 
)2832 الكائن ب )3 سوق العوادة، 

املدينة القديمة، مكنا2.
وحددت قيمته في مبلغ 222.222 

درهم.
لذلك فإن  ميع التعرضات يج8 
باملحكمة  الضبط  بكتابة  أن توضع 
التجارية بمكنا2 داخل أ ل خمسة 
صدور  تاريخ  من  يوما   (25) عشر 

النشرة الثانية.
النشرة الثانية

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

 باملحكمة التجارية بمكنا2

67 مكرر

املحكمة التجارية بفاس
إشهار عقد بيع أصل تجاري

ملف بيع رقم ))2)/23
حساب خاص : 3986

بمقت�سى عقد توثيقي (ذ. شكي8 
بفا2  مؤرخ  بفا2)  موثق  الزواوي 
بتاريخ 4) يناير ))2) ومسجل بفا2 

بتاريخ 4) يناير ))2).
رقم  سيار،  رشيد  السيد  باع 
الساكن   C33897( بطاقته الوطنية 
بفا2 شارع موالي الكامل زنقة 232 

رقم 4 م ج.
رقم  به،  ايت  ابراهيم  للسيدين 
 CD(2239( الوطنية  بطاقته 
رقم بطاقته  والسيد اليا2 ايت به، 
الوطنية رقم CD792435 والساكنين 

بفا2 289 زنقة الزيتون حي زازا.
بفا2  املستغل  التجاري  األصل 
ابن  شارع   ( غيثة  إقامة   3 رقم 

الخطي8.
واملسجل بالسجل التجاري بفا2 

تحت رقم )7425.

 II.  -  إعالنات قضائية
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بثمن قدره 242.222 درهم.
حس8 الشروط املنصوص عليها 

بعقد البيع.
وتقبل التعرضات بكتابة الضبط 
باملحكمة التجارية بفا2 داخل أ ل 
اليتعدى خمسة عشر يوما ابتداء من 

النشرة الثانية.
النشرة الثانية

عن رئيس كتابة الضبط

اإلمضاء : سعيد ابن سليمان

68 مكرر

املحكمة التجارية بوجدة
إشهار مستخرج عقد بيع نصف 

أصل تجاري
ملف البيع رقم : ))2)/22

حساب رقم : 452)
بمقت�سى عقد شراء نصف أصل 
املنتصبان  العدالن  حرره  تجاري 
االستئناف  محكمة  بدائرة  لإلشهاد 
بو دة إدريس فار2 وسعيد عجرود 
مسجل   ،(2(2 فبراير   (3 بتاريخ 
بو دة بتاريخ 29 فبراير 2)2) سجل 
اإليداع 5223 رقم ترتيبي 4557، باع 
الساكن بشارع  السيد محمد بوكير، 
تجزئة  الجوار  زنقة  الثاني  الحسن 

الدوحي رقم 287 و دة.
الرحموني،  املنعم  عبد  للسيد 
الروداني  ابراهيم  بشارع  الساكن 
رقم  السراء  زنقة  الطلحاوي  تجزئة 

65) و دة.
في األصل  النصف املشاع   ميع 
التجاري املخصص ملهنة لحام الكائن 
املقيد  و دة،   5 بسوق الركابين رقم 
 632(8 بالسجل التجاري تحت رقم 
تحليلي، بثمن إ مالي قدره 222.222 

درهم.
املحكمة  أمام  التعرضات  تقبل 
التجارية بو دة داخل أ ل أقصاه 
للنشرة  املوالية  يوما  عشر  خمسة 
الثانية - تطبيقا للمادة 84 من مدونة 

التجارة.
النشرة األولى

رئيس مصلحة كتابة الضبط
اإلمضاء : منصور محمد

72 مكرر

املحكمة التجارية بو دة
ملف صعوبة املقاولة رقم : 

(225/8322/8
ملف التصفية القضائية رقم : 

22/(225/9
ملف رقم 27)/2/8322)2)
إشعار باستبدال السنديك

ليكن في علم العموم أن املحكمة 
 5 بتاريخ  أصدرت  بو دة  التجارية 
يناير ))2) حكما تحت رقم 2022/3 
ملف رقم  217/8311/2021 ق�سى 
بتعيين السيد توفيق لطرش سنديكا 
في ملف التصفية القضائية املفتوح 
في موا هة »مكت8 رشدي للتأمينات« 

بدال عن السيد رابح لحمر.
رئيس مصلحة كتابة الضبط

اإلمضاء : منصور محمد
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املحكمة التجارية بو دة
ملف رقم 2/8328/256)2)

ملف التصفية القضائية رقم : 
(2((/8323/2

إشعار بفتح مسطرة التصفية 
القضائية

بتاريخ  الصادر  الحكم  بمقت�سى 
))2) تحت رقم 2022/28  ) فبراير 
التسوية  مسطرة  تحويل  ملف  في 
في  قضائية  تصفية  إلى  القضائية 
 SOCIETE MAROC« شركة  حق 
 NEGOCE ET SERVICES SARL
رقم سجلها التجاري باملحكمة   »AU
التجارية بو دة رقم 2982) تحليلي، 
مقرها اال تماعي بزنقة املعتمد ابن 

عباد رقم 38 و دة.
أردوز  األستاذ  واد  وبتعيين 
إبراهيم  واألستاذ  منتدبا  قاضيا 
اليوسفي نائبا له والسيد فؤاد قازوز 
تاريخ  وحدد  املسطرة  في  سنديكا 
التوقف عن الدفع هو التاريخ املحدد 
مسطرة  بفتح  القا�سي  الحكم  في 

التسوية القضائية.
الدائنين  من  فاملطلوب  وعليه، 
املعين  للسنديك  بديونهم  التصريح 
املبالغ  ضمن قائمة موقعة تتضمن 
املطلوبة مرفقة بالوثائق وذلك داخل 

نشر  تاريخ  من  ابتداء  شهرين  أ ل 

هذا اإلشعار بالجريدة الرسمية طبقا 

2)7 من مدونة  729 و   ،584 للمواد 

التجارة.
رئيس مصلحة كتابة الضبط

اإلمضاء : منصور محمد
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املحكمة التجارية بو دة
مستخرج عقد شراء حق تجاري

ملف عدد : 25/))2)

حساب عدد : 389)
حق تجاري  بمقت�سى عقد شراء 

لإلشهاد  املنتصبان  العدالن  حرره 

االبتدائية  املحكمة  نفوذ  بدائرة 

سعيد  األسرة  قضاء  قسم  بو دة 

 (7 بتاريخ  فار2  وادريس  عجرود 

بتاريخ  بو دة  مسجل   (225 يناير 

استدراكي  وعقد   (225 فبراير  فاتح 

 2( بتاريخ  العدلين  نفس  حرره 

أغسطس 2)2) اشترى السادة :

عبد الحق بنعطية.

ميمون بنعطية.

عز الدين بنعطية.

محمد بنعطية.

كلهم ساكنون بو دة زنقة سيدي 

الجياللي رقم )2.

من السيدات :

بو دة  الساكنة  عائشة،  مهداد 

زنقة سيدي الجياللي رقم )2.

الساكنة بو دة  ميلودة بنعطية، 

حي موريطانيا زنقة الكامرون رقم 28.

 خديجة بنعطية، الساكنة بالناضور

حي أوالد بوطي8 سكتور ب رقم 58.

 ميع حظوظهن املنجزة لهم إرثا 

82  زء  من أصل  4)  زء  وقدرها 

بنسبة الربع لكل واحد منهم في  ميع 

الكائن  الدكان  في  التجاري  الحق 

بو دة طريق سيدي الجياللي رقم )2 

الغير مقيد بالسجل التجاري الخاص 

بالتقسيط  املنزلية  األواني  ببيع 
أربعون  قدره  بثمن  الجملة  ونصف 

ألف درهم (42.222 درهم).

املحكمة  أمام  التعرضات  تقبل 
التجارية بو دة داخل أ ل أقصاه 
للنشرة  املوالية  يوما  عشر  خمسة 
الثانية - تطبيقا للمادة 84 من مدونة 

التجارة.
النشرة الثانية

رئيس مصلحة كتابة الضبط

77 مكرر

املحكمة التجارية بو دة
ملف عدد : 2022/09

حساب : )42)
إشهار مستخرج عقد تفويت نصف 

أصل تجاري
بمقت�سى عقد رسمي حررته ذة/ 
دعاء الزروقي، املوثقة بو دة، بتاريخ 
مسجل   (2(2 ديسمبر   32 و   32
فوت   (2(( يناير   5 بتاريخ  بو دة 
السيد قدوري أحمد، الساكن بشارع 
املسيرة،  حي   ،42 الرقم  الداخلة، 
الساكن  زليج،  محمد  للسيد  و دة 
دي،  املسير  تجزئة  املحلة،  بظهر 
38، و دة النصف  الرقم   ،3 زنقة أ 
في األصل  له  اململوك   (2/1) املشاع 
الذه8،  لبيع  املخصص  التجاري 
(9 الرقم  املازوزي،  بزنقة   الكائن 
و 32، و د، املقيد بالسجل التجاري 
بمبلغ  تحليلي،   225(( رقم  تحت 

قدره 622.222 درهم.
املحكمة  أمام  التعرضات  تقبل 
التجارية بو دة داخل أ ل أقصاه 
للنشرة  املوالية  يوما  عشر  خمسة 
84 من مدونة  الثانية تطبيقا للمادة 

التجارة.
النشرة الثانية

رئيس مصلحة كتابة الضبط

78 مكرر

املحكمة التجارية بو دة
مستخرج عقد تفويت أصل تجاري

ملف عدد : 26/))2)
حساب عدد : 394)

حرره  رسمي  عقد  بمقت�سى 
األستاذ عبد الوهاب الصديقي املوثق 
 (2(2 نوفمبر   (5 بتاريخ  بو دة 
ديسمبر   24 بتاريخ  بو دة  مسجل 

2)2) فوت السادة :
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بالناضور  الساكن  عمار،  أحمد 
شارع تطوان رقم 57 طابق 3 شقة 6.
عبد العزيز عمار، الساكن بفرنسا 

موطنه باملغرب و دة.
بو دة  الساكن  عمار،  محمد 

طريق طايرت درب بنتاج رقم 4.
الساكن بو دة حي  رشيد عمار، 

السعادة زنقة النور2 رقم 2).
بو دة الساكنة  عمار،   فدوى 
حي السعادة شارع سكيكر مصطفى 

رقم 2.
الساكنة بو دة  كريمة صدوك، 
تامسنا  زنقة  املنصور  يعقوب  شارع 

رقم 7.
للسيد :

محمد كريم : الساكن بو دة حي 
النور طريق عين بني مطهر زنقة 2 3 

رقم 7.
 األصل التجاري املعد لبيع املجوهرات
بو دة  الساكن  بالتقسيط  املقلدة 
بالسجل  املقيد  الركابين  سوق   (7
تحليلي   889(6 رقم  تحت  التجاري 
ألف  أربعمائة  قدره  إ مالي  بثمن 

درهم (422.222 درهم).
املحكمة  أمام  التعرضات  تقبل 
التجارية بو دة داخل أ ل أقصاه 
للنشرة  املوالية  يوما  عشر  خمسة 
الثانية - تطبيقا للمادة 84 من مدونة 

التجارة.
النشرة الثانية

رئيس مصلحة كتابة الضبط

103 مكرر

املحكمة التجارية بأكادير
مكت8 السجل التجاري

ملف رقم : 2/53)2)
حساب خصو�سي رقم :  675)
ملحق تصحيحي ملسطرة اإلشهار

بمو 8 مسطرة إشهار عقد تقديم 
السيدة اشقرة نزهة الحاملة لبطاقة 
 J(742(7 رقم  الوطنية  التعريف 
ألصلها التجاري الكائن برقم 3) زنقة 
سوق تجزئة القصبة الحي الصناعي 
 SOUSS شركة  في  كحصة  أكادير 
 PIECES ELECTROMENAGERS
SARL AU والذي تم نشره بالجريدة 

بتاريخ   (3(23 عدد   الرسمية 

بتاريخ  (4237 و   (2(2 نوفمبر   (4 

 8 ديسمبر 2)2) فقد تسرب لإلعالن 

خطأ مادي في رقم السجل التجاري 

كما يلي :

رقم السجل التجاري عدد )4954 

بدل )4654.
رئيس مصلحة كتابة الضبط

تحت  ميع التحفظات
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املحكمة التجارية بأكادير

ملف عدد: 2-52)2)

حساب رقم : 634)م

تقديم أصل تجاري كحصة في شركة
بمقت�سى محضر الجمعية العامة 

االستثنائية املنعقد بتاريخ 4) شتنبر 

الحصص  مراق8  وتقرير   ،(2(2

قررت   ،(2(2 شتنبر   6 في  املؤرخ 

 STE EL HAMMOUCH شركة 

املسجلة   LAHCEN SARL AU

 ،45729 عدد  التجاري  بالسجل 

 22222 من  رأسمالها  في  الزيادة 

درهم عن طريق   522222 درهم إلى 

الحسن  الحموش  السيد  تقديم 

الحامل   HAMMOUCH LAHCEN

رقم   الوطنية   التعريف  لبطاقة 

واملسجل بالسجل التجاري    J5753

الكائن  التجاري  لألصل   68(4 عدد 

البلدية امسرنات  تجزئة   A35 برقم 

اكادير حصة في الشركة.

وبذلك فإن رئيس مصلحة كتابة 

أن  ذي مصلحة  لكل  يعلن  الضبط 

ضبط  بمكت8  تسجل  التعرضات 

املحكمة التجارية بأكادير داخل أ ل 

املوالية   (25) يوما  عشر  الخمسة 

 84  ،83 للنشرة الثانية طبقا للمواد 

و224 من مدونة التجارة.

النشرة الثانية
رئيسة مصلحة كتابة الضبط

83 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
مكت8 التسوية والتصفية القضائية
فتح مسطرة التسوية القضائية في 

حق شركة البان الساحل 24
إشعار

25) الصادر  بمقت�سى حكم رقم 
بامللف رقم   (2(2 ديسمبر   6 بتاريخ 
املحكمة  لدى   2021/8302/203
الذي ق�سى  التجارية بالدار البيضاء 
القضائية  التسوية  مسطرة  بفتح 
ذات  الساحل  البان  شركة  حق  في 
السجل التجاري رقم 22292 والكائن 
حداد  عمارة   : اال تماعي   مقرها 

رقم 3) حد السوالم.
أمين  البي  محمد  السيد  وعين 
سالم  املهدي  نائبه  منتدبا  قاضيا 
والسيد عبد املجيد الرايس، سنديكا 
الكائن 62) شارع عبد املومن، إقامة 
األمل، الطابق الثالث، الرقم 7، الدار 

البيضاء.
الدائنين  من  فاملطلوب  وعليه 
املعين  للسنديك  بديونهم  التصريح 
املبالغ  ضمن قائمة موقعة تتضمن 
املطلوبة مرفقة بالوثائق وذلك داخل 
نشر  تاريخ  من  ابتداء  شهرين  أ ل 
مع  الرسمية  بالجريدة  اإلشعار  هذا 
بالنسبة  بشهرين  األ ل  هذا  تمديد 
إلى الدائنين القاطنين خارج اململكة 
و729   584 للمواد  طبقا  املغربية 

و2)7 من مدونة التجارة.
عن رئيس كتابة الضبط
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املحكمة التجارية بالدار البيضاء
مكت8 التسوية والتصفية القضائية
فتح مسطرة التسوية القضائية في 

حق شركة اول هولد نيكوص 23
إشعار

)3) الصادر  بمقت�سى حكم رقم 
بتاريخ 32 ديسمبر 2)2) بامللف رقم 
املحكمة  لدى   2021/8302/234
الذي ق�سى  التجارية بالدار البيضاء 
القضائية  التسوية  مسطرة  بفتح 
نيكوص  هولد  اول  شركة  حق  في 
 283685 ذات السجل التجاري رقم 
إقامة   : اال تماعي  مقرها  والكائن 

وزنقة  انزران  بير  زاوية  روموندي، 

ليبيا، الطابق الثاني الرقم 3)، الدار 

البيضاء.

خصي8  ابو  انس  السيد  وعين 

أمين  محمد  نائبه  منتدبا  قاضيا 

 البي والسيد رشيد السبتي، سنديكا 

املعاني،  زنقة مصطفى   (92 الكائن 

الدار البيضاء.

الدائنين  من  فاملطلوب  وعليه 

املعين  للسنديك  بديونهم  التصريح 

املبالغ  ضمن قائمة موقعة تتضمن 

املطلوبة مرفقة بالوثائق وذلك داخل 

نشر  تاريخ  من  ابتداء  شهرين  أ ل 

مع  الرسمية  بالجريدة  اإلشعار  هذا 

بالنسبة  بشهرين  األ ل  هذا  تمديد 

إلى الدائنين القاطنين خارج اململكة 

و729   584 للمواد  طبقا  املغربية 

و2)7 من مدونة التجارة.
عن رئيس كتابة الضبط
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املحكمة التجارية بالدار البيضاء

مكت8 صعوبات املقاولة

بيان نشر أمر بالتوزيع

تطبيقا ملقتضيات املادة 668 من 

مدونة التجارة

التصفية قضائية
ليكن في علم دائني الشركة روكورد 

ديفيزيون أنه صدر أمر مشروع التوزيع 

 (2(2 أكتوبر   23 بتاريخ   2369 رقم 

ملف عدد 1587/8304/2021.

من  وبأن  الضبط  بكتابة  مودع 

باالستئناف  الطعن  األطراف  حق 

يوما   (25) داخل أ ل خمسة عشر 

من تاريخ نشر هذا البيان بالجريدة 

الرسمية طبقا للمادة 668 من مدونة 

التجارة.
رئيس كتابة الضبط

67



عدد 5725 - 8) ر 8 2443 )) مار2 ))2))الجريدة الرسمية   4018

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
عقد تقدمة

ملف رقم :  232566
حساب رقم : 28889

الساكنة  القبلي،  وفاء  السيدة 
 3 5 زنقة أثينا، طابق   بالدار البيضاء 
للشخص  ممثلة  بصفتها   ،8 شقة 
وبصفتها   358.(56 رقم  الطبيعي 
طور  في  شركة  في  وحيدة  شريكة 

التكوين خصائصها كالتالي :
تم التصريح على ما يلي :

تم القيام بتقدمة طبيعية لشركة 
 STE PHARMACIE EXTENSION
شركة   ANASSI CASA SARL AU
مقرها  املحدودة،  املسؤولية  ذات 
شارع   54 البيضاء  بالدار  اال تماعي 
محمد زفزاف ج ه 3 تمديد أنا�سي تم 
املساهمة في الشركة املذكورة أعاله 
بجميع عناصر أصول وخصوم األصل 
وتصبح  الطبيعي  للشخص  التجاري 
الشركة مالكة للعناصر املساهم بها 
من يوم تسجيلها في السجل  ابتداء 

التجاري.
من  املستفيدة  للشركة  سيكون 
من توقيع هذا  هذه التقدمة ابتداء 
االنتفاع  أيضا  لها  وسيكون  العقد 
ابتداء من تاريخ اإلنشاء النهائي لهذه 
األصل التجاري الكائن   : الشركة ب 
محمد  شارع   ،54 البيضاء  بالدار 
زفزاف ج.ه 3 تمديد أنا�سي واملسجل 
بالسجل التجاري باملحكمة التجارية 

بالدار البيضاء تحت رقم 56)358.
تسجل  التعرضات  فإن  وبذلك 
التجارية  باملحكمة  الضبط  بمكت8 
مكت8 السجل التجاري بالدار البيضاء 
يوما   (25) داخل أ ل خمسة عشر 

املوالي للنشرة األولى والثانية.
النشرة األولى

68 مكرر

املحكمة التجارية بطنجة
مكت8 التصفية والتسوية القضائية
ملف إ راءات رقم :  2/27/7)2)

شركة سمير بالج ش.م.م في شخص 
ممثلها القانوني

إشعار
بتاريخ  الصادر  الحكم  بمقت�سى 
رقم  امللف  في   (2(2 يوليو   8

املحكمة  قضت   2021/8301/25
مسطرة  بفتح  بطنجة  التجارية 
التسوية القضائية لشركة سمير بالج 

ش.م.م.
إن القا�سي املنتدب يشعركم بأنه 
بكتابة  الديون  قائمة  إيداع  تم  قد 
الضبط من طرف السنديك السيد 
إشارة  رهن  لتكون  مسكين  الحسن 
الدائنين لالطالع عليها وذلك تطبيقا 

للمادة 698 من م.ت.
عن رئيس كتابة الضبط

70

املحكمة التجارية بطنجة
مكت8 التسوية والتصفية

ملف إ راءات رقم : 2/27/8)2)
إشعار شركة لوليفرور رينت م م في 

شخص ممثلها القانوني
بتاريخ  الصادر  الحكم  بمقت�سى 
رقم  امللف   في   (2(2 يوليو   8
املحكمة  قضت   2021/8301/26
مسطرة  بفتح  بطنجة  التجارية 
التسوية القضائية لشركة لوليفرور 

رينت ش.م.م.
إن القا�سي يشعركم بأنه قد تم 
إيداع قائمة الديون بكتابة الضبط 
من طرف السنديك السيد الحسن 
الدائنين  لتكون رهن إشارة  مسكين 
للمادة  تطبيقا  وذلك  عليها  لالطالع 

698 من مدونة التجارة.
عن رئيس كتابة الضبط
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املحكمة التجارية بطنجة

 ملف تفويت أصل تجاري 

عن طريق البيع
ملف رقم :  25/))2)

كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
بطنجة  التجارية  باملحكمة  الضبط 
في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  أنه 
باعت السيدة نهال   ،(2(( يناير   (8
زنقة   9 بطنجة  الساكنة  الطليكي، 
 47 ش   9 عمارة  بنيعيش  الدكتور 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  والحاملة 
بالسجل  واملسجلة   KA4(5(2 رقم 
التجاري بطنجة تحت رقم 238294، 

هو  الذي  التجاري  األصل  مجموع 

بطنجة  والكائن  عبارة عن صيدلية 

لفائدة  كزناية،  بدريوين  حي   (655

لبطاقة  الحامل  موه8  عمر  السيد 

 M532(76 رقم  الوطنية  التعريف 

التجاري  األصل  قيمة  وحددت 

في مبلغ إ مالي قدره  البيع  موضوع 

822.222 درهم.

وعليه فإن  ميع التعرضات تقدم 

بكتابة الضبط بهذه املحكمة داخل 

يوما ابتداء   (25) أ ل خمسة عشر 

من تاريخ النشر الثاني طبقا للفصل 

84 وما يليه من مدونة التجارة.

النشرة األولى
عن رئيس كتابة الضبط

كمال معطاكة

69 مكرر

املحكمة االبتدائية بتارودانت

إعالن
شعبة السجل التجاري

ملف رقم : ))2)/22

كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 

االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

البيع  عقد  بمقت�سى  أنه  بتارودانت 

الرسمي لألصل التجاري املؤرخ في 27 

الزغايدي  السيد  باع   (2(2 نوفمبر 

غازي  ميع  هدى  للسيدة  محمد 

األصل التجاري الكائن بالرقمين -)7

73 ساحة العلويين تارودانت والذي 

هو عبارة عن صيدلية تدعى صيدلية 

 2.322.222 قدره  بثمن  تارودانت 

التحليلي  بالسجل  واملسجل  درهم. 

باملحكمة االبتدائية بتارودانت تحت 

رقم 592.

التعرضات  فإن  ميع  وعليه 

25 يوما املوالية للنشرة  تقدم داخل 

الثانية.

النشرة الثانية
اإلمضاء : خليف بنجرايف

23 مكرر

املحكمة االبتدائية  بايمنتانوت  
ملف رقم : )544

حساب رقم : 2022/01

اعالن عن بيع أصل تجاري
املصحح  العرفي  العقد  بمقت�سى 
 ،(2(2 ديسمبر   8 في  االمضاء 
 ،(2(2 ديسمبر   (4 واملسجل بتاريخ 
باع السيد سعيد ايت ايدار الحامل 
رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 
EB238285، للسيدين محمد املودن 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
الحميد  وعبد   EB26557 رقم 
التعريف  لبطاقة  الحامل  املودن 
EB292356ن   ميع  رقم  الوطنية 
زنقة   5 االصل التجاري الكائن برقم 
امنتانوت واملقيد   2 اسيف تكاديرت 
بايمنتانوت  االبتدائية  باملحكمة 
رقم  تحت   ،(226 نونبر   6 بتاريخ 
بثمن  من السجل االيضاحي.   545(

قدره 242.222 درهم.
ان  أعاله  البائع  دائني  فعلى 
قسم   الى  بتعرضاتهم  يتقدموا 
السجل التجاري  باملحكمة االبتدائية 
من  تبتدئ  أ ل  داخل  بايمنتانوت 
في  وينتهي  االول  االعالن  نشر  تاريخ 

اليوم 25 من نشرة االعالن الثاني.
النشرة الثانية

رئيس مصلحة كتابة الضبط
81 مكرر

املحكمة االبتدائية بايمنتانوت
إعالن عن عقد تقديم أصل تجاري 

حصة في شركة
ملف سجل تجاري رقم : 6798

املصحح  العرفي  العقد  بمقت�سى 
اإلمضاء في 27 يناير ))2)  واملسجل 
قدمت   ،(2(( يناير   29 بتاريخ 
السيدة سلمى مريح الحاملة لبطاقة 
 EB2763(2 رقم  الوطنية  التعريف 
األصل التجاري اململوك لها واملسجل 
بايمنتانوت  االبتدائية  باملحكمة 
رقم  تحت   (2(( يناير   5 بتاريخ 
6798 من السجل اإليضاحي كحصة 
 STE التأسيس  طور  في  شركة  في 
 CABINET SALMA KINE SARL AU

بقيمة 222.222 درهم.



4019 الجريدة الرسميةعدد 5725 - 8) ر 8 2443 )) مار2 ))2)) 

أعاله  املذكور  البائع  دائني  فعلى 

قسم  الى  بتعرضاتهم  يتقدموا  أن 

السجل التجاري باملحكمة االبتدائية 

من  يبتدئ  أ ل  داخل  بايمنتانوت 

تاريخ اإلعالن األول وينتهي في اليوم 

الخامس عشر من نشر االعالن الثاني.

النشرة الثانية
رئيس مصلحة كتابة الضبط

اإلمضاء : عبد العزيز بلعايزا

24 مكرر

املحكمة االبتدائية بالقنيطرة
ملف إشهار عقد بيع أصل تجاري

رقم : ))2)/2

حساب خصو�سي رقم : ))687))

املوضوع : طل8 إشهار عقد بيع أصل 
تجاري

حرر  رسمي  عقد  بمقت�سى 

فاطمة  األستاذة  بمكت8  بالقنيطرة 

بالقنيطرة  موثقة  الحالوي  الزهراء 

بتاريخ 9 نوفمبر 2)2) باع :

 BRAHIM EL RHARD,

MAROCAIN CIN : G303092

األصل التجاري الكائن ب : الزنقة 
واملستغل  القنيطرة   66 رقم   (7

لصناعة األفرشة.

لدى  التجاري  بالسجل  واملقيد 

بالقنيطرة تحت  االبتدائية  املحكمة 
ب  تقديره  تم  والذي   72292 رقم 

35.222 درهم.

لفائدة كل من :

 MOHAMED AAFFANE CIN :

.T242(84

فعلى دائني البائعة املذكورة أعاله 

أن يتقدموا بتعرضهم لدى املحكمة 

أ ل داخل  بالقنيطرة   االبتدائية 

النشرة  تاريخ  من  ابتداء  يوما   25  

من مدونة   84 الثانية طبقا للفصل 

التجارة.

النشرة الثانية
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

كوثر الشاوي

منتدبة قضائية من الدر ة الثانية

61 مكرر

املحكمة االبتدائية بالقنيطرة
ملف إشهار عقد بيع أصل تجاري

رقم : )/))2)

حساب خصو�سي رقم : 3424)

املوضوع : طل8 إشهار عقد بيع أصل 
تجاري

حرر   موثق  عقد  بمقت�سى 

حنان  األستاذة  بمكت8  بالقنيطرة 

مؤمن بتاريخ 2) يناير ))2) باع :

 MOHAMMAD السيد 

  TOUTOUNCHI IRANIEN CIN

G22228(M

 ،5  : ب  الكائن  التجاري  األصل 

 (24 رقم  الخامس  محمد  شارع 

القنيطرة واملستغل كصيدلية تحت 

.PHARMACIE PRICIPALE اسم

لدى  التجاري  بالسجل  واملقيد 

بالقنيطرة تحت  االبتدائية  املحكمة 
ب  تقديره  تم  والذي   (684( رقم 

222.222.) درهم.

 BRAHIM السيد  لفائدة 

 DAOUDI, MAROCAIN CIN

.G(4(457

أعاله  املذكور  البائع  دائني  فعلى 

أن يتقدموا بتعرضهم لدى املحكمة 

أ ل داخل  بالقنيطرة   االبتدائية 

النشرة  تاريخ  من  ابتداء  يوما   25  

من مدونة   84 الثانية طبقا للفصل 

التجارة.
النشرة الثانية

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

كوثر الشاوي

منتدبة قضائية من الدر ة الثانية

63 مكرر

املحكمة  اإلبتدائية بالصويرة
ملف  اإلشهار عدد : 2021/75

حساب رقم : 475)

السجل التجاري : 4346

إشهار عقد بيع 52 % من  أصل 
تجاري

إن رئيس كتابة الضبط باملحكمة 
أسفله   املوقع  بالصويرة  اإلبتدائية 

يصرح :

 أنه بمقت�سى عقد عرفي املؤرخ في 

)) فبراير 222)، واملؤدى عنه رسوم 

التسجيل بالصويرة بتاريخ 27 مار2 

.(222

بحراوي،  يوسف  السيد  قام 

بتاريخ مزداد  الجنسية،   مغربي 

الوطنية  بطاقته   ،2963 يونيو   3  

عدد N38552، الساكن بالرقم 323 

عن  أصالة  الصويرة  الرونق  تجزئة 

نفسه ونيابة عن إخوته بصفتهم ورثة 

السيدة التحفية امينة بناء على رسم 

ديسمبر   (2 بتاريخ  املضمنة  إراثة 

رقم   39 بسجل التركات عدد   (222

8) صحيفة 37 وهم :

الوطنية  بطاقته  بحراوي  احمد 

النبي  عبد   ،BE462549 عدد 

عدد  الوطنية  بطاقته  البحراوي 

.N3(879

بطاقته  بحراوي  الجليل  عبد 

.N2322 الوطنية

بطاقته  البحراوي  السعيد 

.N2528( الوطنية

الوطنية  بطاقته  بحراوي  ادريس 

.N42652

الوطنية  بطاقتها  بحراوي  بديعة 

.N37697

الوطنية  بطاقتها  بحراوي  حورية 

.N5462

ولطيفة بحراوي بطاقتها الوطنية 

.N5459

التجاري  األصل  من   %  52 ببيع 

املعد كمخدع هاتفي بجميع عناصره 

بشارع  الكائن  واملعنوية،  املادية 

املسجل بالسجل   ،4.25 املسيرة رقم 

اإلبتدائية  باملحكمة  التجاري 

بثمن   ،4346 رقم  تحت  بالصويرة 

قدره 62222.22 درهم لفائدة السيد 

احمد شهمي مغربي الجنسية مزداد 

الحامل   ،2973 يناير  فاتح  بتاريخ 

عدد الوطنية  التعريف  لبطاقة 

 2 226 البرج  N(363، الساكن برقم 

الصويرة.

البائعين  دائني  فعلى  وعليه 

يتقدموا  أن  أعاله  املذكورين 

السجل  مكت8  إلى  بتعارضاتهم 

أ ل  داخل  املحكمة  بهذه  التجاري 
األول  تاريخ نشر اإلعالن  يبتدئ من 

عشرمن  الخامس  اليوم  في  وينتهي 

نشر اإلعالن الثاني.

النشرة الثانية
 اإلمضاء

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

79 مكرر

املحكمة  اإلبتدائية بالصويرة
ملف  اإلشهار عدد : 2021/27

حساب عدد : 2999

السجل التجاري : )497

إشهار عقد تنازل عن  52 % من  
أصل تجاري

إن رئيس كتابة الضبط باملحكمة 

أسفله   املوقع  بالصويرة  اإلبتدائية 

يصرح :
املحرر  عرفي  عقد  بمقت�سى  أنه 

أبريل   (7 في  واملؤرخ  بالصويرة 

229)، واملؤدى عنه رسوم التسجيل 

بالصويرة بتاريخ 9) أبريل 229).

بحراوي،  فاطمة  السيدة  قامت 

بتاريخ  مزدادة  الجنسية،  مغربية 

بطاقتها الوطنية   ،294( فاتح أبريل 

بتجزئة  الساكنة   ،N225669 عدد 
بمدينة الصويرة،   262 رقم   2 البرج 

األصل  من   %  52 عن  بالتنازل 

املادية  عناصره  بجميع  التجاري 

واملعنوية، الكائن بالتجزئة الخامسة 

  87.2( رقم  الفا�سي  عالل  شارع 
الصويرة، املسجل بالسجل التجاري 

بالصويرة  اإلبتدائية  باملحكمة 

ويستغل ملمارسة   ،497( تحت رقم 

قدره  بتمن  الهاتف  مخدع  نشاط 

السيدة  لفائدة  درهم،   25222.22

مغربية الجنسية،  لطيفة أبو نعيم، 

 ،2957 يناير  فاتح  بتاريخ  املزدادة 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحاملة 

بالتجزئة  الساكنة  ن24775،  عدد 

 87 رقم  الفا�سي  عالل  الخامسة 

الصويرة.
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البائعين  دائني  فعلى  وعليه 
يتقدموا  أن  أعاله  املذكورين 
السجل  مكت8  إلى  بتعرضاتهم 
أ ل  داخل  املحكمة  بهذه  التجاري 
األول  تاريخ نشر اإلعالن  يبتدئ من 
عشرمن  الخامس  اليوم  في  وينتهي 

نشر اإلعالن الثاني.
النشرة الثانية

 اإلمضاء
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

80 مكرر

املحكمة االبتدائية بالصويرة
إشهار عقد بيع أصل تجاري

ملف اإلشهار رقم : 2/92)2)
حساب رقم : 6699

السجل التجاري : 22524
إن رئيس كتابة الضبط باملحكمة 
أسفله  املوقع  بالصويرة  االبتدائية 

يصرح :
أنه بمقت�سى عقد توثيقي املحرر 
من طرف ذ/ نور الدين املاكوري موثق 
ديسمبر   (( في  واملؤرخ  بالصويرة، 
واملؤدى عنه رسوم التسجيل   (2(2
 (2(2 ديسمبر   (8 بالصويرة بتاريخ 
OR : 12441/2021 رقم   تحت 

.RE : 2021-0013029-11064 و
مغربي  قام السيد سعيد شاشا، 
يناير  فاتح  بتاريخ  مزداد  الجنسية، 
 ،N92778 الوطنية  بطاقته   ،2973
3)4، تجزئة تافوكت،  الساكن برقم 
ببيع األصل التجاري بجميع عناصره 
بالطابق  الكائن  واملعنوية،  املادية 
بن  يوسف  زنقة   7 رقم  السفلي 
تاشفين، الصويرة، املسجل بالسجل 
االبتدائية  باملحكمة  التجاري 
 ،22524 رقم  تحت  بالصويرة 
»مطعم«،  نشاط  ملمارسة  ويستغل 
لفائدة  درهم،   322.222 بثمن قدره 
 TAVERNA BOLOGNESE شركة 
DA MAURIZIO الكائن باملرآب رقم 
4 شارع يوسف بن تاشفين الصويرة 
واملسجلة بالسجل التجاري باملحكمة 
رقم  تحت  بالصويرة  االبتدائية 
القانوني  ممثلها  شخص  في   ،4789
 COVARELLI FEDERICI السيد 

الجنسية،  اإليطالي   ،MAURIZIO

مزداد بتاريخ 22 يناير 2966، الحامل 

 N22(289Y رقم  التسجيل  لبطاقة 

الرونق  تجزئة   (25 برقم  والساكن 

الصويرة.

وعليه فعلى دائني البائع املذكور 

مكت8  إلى  بتعرضاتهم  يتقدموا  أن 

السجل التجاري بهذه املحكمة داخل 

أ ل يبتدئ من تاريخ نشر هذا اإلعالن 

األول وينتهي في اليوم الخامس عشر 

من نشر اإلعالن الثاني.

النشرة الثانية
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

62 مكرر

املحكمة االبتدائية بتمارة
إعالن عن تفويت أصل تجاري 

بمقت�سى عقد صدقة

ملف رقم )2/))2)

حساب رقم 298))/))2)

بمقت�سى عقد صدقة عدلي مؤرخ 

في 23 أكتوبر 2)2) من طرف العدلين 

الحبي8 الغازي ومحمد عبد الصمد 

سبرا املنصبان لإلشهاد بقسم قضاء 

بالرباط  االبتدائية  باملحكمة  األسرة 

وهذا العقد مسجل بتاريخ 6) أكتوبر 

2)2) بمقتضاه تصدق السيد محمد 

بومراز بن عالل البنيه حكيم بومراز 

األصل  مجموع  عن  بومراز  وهشام 

التجاري  بالسجل  املسجل  التجاري 

باملحكمة االبتدائية بتمارة تحت رقم 

مناصفة بينهما وهو عبارة   224((4

عن مقهى للمشروبات الكائن بالرقم 

)4 سكتور 7 حي املغرب العربي تمارة.

تسجل  التعرضات  فإن  وبذلك 

بمكت8 الضبط باملحكمة االبتدائية 

بتمارة مكت8 السجل التجاري داخل 

األولى  للنشرة  املوالي  يوما   25 أ ل 

والثانية.

النشرة الثانية

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

64 مكرر

املحكمة االبتدائية بتيزنيت
ملف عدد : 2-29)2)

حساب خصو�سي رقم : 4852
تفويت أصل تجاري

بمو 8 عقد تسليم الحق تجاري 
سلم   ،(2(2 ديسمبر   25 في  املؤرخ 
عدد  وطنيته  بترعمت  بجمع  السيد 
ونيابة  نفسه  عن  أصالة   JE77464
بترعمت،  العربي  ورثة   باقي  عن 
كافة األصل التجاري للمحل الكائن 
السبت  ماعة  سوق   (7 برقم 
و ان تيزنيت واملخصص لبيع املواد 
تعريفه  رقم  بالتقسيط  الغذائية 
ورقم الجدول   795522(2 الضريبي 

 .495625((
بترعمت وطنيته  الحسين  لفائدة 

.JE297(28 عدد
املادية واملعنوية  بجميع عناصره 
قدره   إ مالي  بثمن  قوم  والذي 

22222 درهم.
تسجل  التعرضات  فإن  وبذلك 
االبتدائية  املحكمة  الضبط  بمكت8 
بتيزنيت   داخل أ ل الخمسة عشر 
الثانية  للنشرة  املوالية   (25) يوما 

طبقا للمواد  84 من مدونة التجارة.
النشرة الثانية

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

84 مكرر

املحكمة االبتدائية بتيزنيت
ملف عدد : 2-22)2)

حساب رقم : )488
تفوبت  أصل تجاري

في مؤرخ  توثيقي  عقد   بمو 8 
 )2 نوفمبر 2)2).

ابراش  زينة  السيدة  فوتت 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحاملة 
رقم  : JE54239 لفائدة السيد  مال 
التعريف  لبطاقة  الحامل  الطويل 
الوطنية  رقم )Y(9(53، كافة األصل 
التجاري املنص8 على املحل التجاري 
ودادية  »د«  بلوك   63 برقم  الكائن 
بالسجل  واملسجل  بتزنيت  املوظفين 
بثمن   ،(2296  : التجاري تحت رقم 
درهم  ألف  وخمسون  مائة  قدره 

)252222 درهم). 

تسجل  التعرضات  فإن  وبذلك 

االبتدائية   املحكمة  الضبط  بمكت8 

بتزنيت داخل أ ل خمسة عشر يوما 

طبقا  الثانية  للنشرة  املوالية   (25(

للمواد  84 من مدونة التجارة.

النشرة الثانية
رئيس مصلحة كتابة الضبط

85 مكرر

املحكمة االبتدائية باسفي

بيع أصل تجاري

2.ت 37728

حساب رقم 22)5)

من  و84   83 للمادتين  تطبيقا 

مدونة التجارة وبمقت�سى عقد عرفي 

 املصادق عليه بتاريخ ) ديسمبر 2)2) 

 (2(2 ديسمبر   ( بتاريخ  مسجل 

باسفي.

رمضان،  بشرى  السيدة  باعت 

للسيدة   H4(4726 بطاقتها الوطنية 

الوطنية  بطاقتها  الحريري،  امال 

األصل  مجموع   ،HH2234(4

املادية  عناصره  بجميع  التجاري 

واملعنوية، الكائن رقم 2 زنقة الخدير 

املدينة  الشقوري،  عمارة  غيالن، 

الجديدة واملسجلة بالسجل التجاري 

الشروط  حس8   37728 رقم  تحت 

بثمن  البيع،  بعقد  عليها  املنصوص 

قدره 252.222 درهم.

يتعرضوا  أن  البائع  لدائني  يجوز 

أ ل  داخل  البيع  ثمن  أداء  على 

أقصاه 25 يوما بعد النشر الثاني لهذا 

مضمونة  رسالة  بواسطة  اإلعالن 

أو بإيداع هذا  مع اإلشعار بالتوصل، 

التعرض مقابل وصل بكتابة الضبط 

يبين  أن  ويج8  املحكمة،  بهذه 

مبلغ  البطالن  طائلة  تحت  التعرض 

الدين وأسبابه واملوطن املختار داخل 

دائرة املحكمة.

النشرة األولى
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

7 مكرر
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املحكمة االبتدائية بآسفي
2 / ت : 26226

حساب رقم : )463)
تفويت  أصل تجاري

من  و84   83 للمادتين  تطبيقا 
عقد  وبمقت�سى  التجارة،  مدونة 
توثيقي  محرر من طرف األستاذة نزيه 
ديسمبر   (9 بتاريخ  املسجل  الشرفي 

2)2) بآسفي.
لبالئلي   فرح  السيدة  باعت 
تجزئة    65 فيال  بالجديدة  الساكنة 
طارق  للسيد  »صيدلية«  الكوتر 
 52 الرقم  بآسفي  الساكن  لوريدي 
زنقة مر ان حي الفرح سيدي بوزيد، 
بجميع  التجاري  األصل  نجموع 
الكائن  واملعنوية  املادية  عناصره 
بالرقم ))) شارع عبد السالم  مجيد 
حي امنية الجريفات اسفي واملسجل  
 26226 بالسجل التجاري تحت رقم 
عليها  املنصوص  الشروط  حس8 
 722222 قدره   بثمن  البيع،  بعقد 

درهم.   
يتعرضوا  أن  البائع  لدائني  يجوز 
 على أداء ثمن البيع داخل أ ل أقصاه 
لهذا  الثاني  النشر  بعد  يوما   25
مضمونة  رسالة  بواسطة  اإلعالن 
أو بإيداع هذا   مع اإلشعار بالتوصل، 
التعرض مقابل وصل بكتابة الضبط 
يبين  أن  ويج8  املحكمة،  بهذه 
مبلغ  البطالن  طائلة  تحت  التعرض 
الدين وأسبابه واملوطن املختار داخل 

دائرة املحكمة.
النشرة الثانية

رئيس مصلحة كتابة الضبط

86 مكرر

املحكمة االبتدائية بالجديدة
تحويل أصل تجاري من شخص ذاتي 

إلى اعتباري
ملف رقم ))2)/27
حساب رقم 46)9)

في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
بتاريخ  ومسجل   (2(( ديسمبر   (8
 RACHID 28 يناير ))2) قام السيد
ANOUAR الحامل لبطاقة التعريف 
بتحويل   M(33852 رقم  الوطنية 

ذاتي  شخص  من  التجاري  األصل 

اسم شركة  في  اعتباري  إلى شخص 

 : ب  الكائن   ANOUARPHARM

 SIDI ABED N° 7 ET 8 EL JADIDA

 PHARMACIE  : نشاط  في  املزاول 

والكيفية  الشروط  حس8  وذلك 

فإن  وعليه  العقد  في  املذكورة 

التصريحات باملبالغ املستحقة تقبل 

االبتدائية  باملحكمة  الضبط  بكتابة 

من  يوما   25 أ ل  داخل  بالجديدة 

تاريخ النشرة الثانية.

النشرة األولى
املشرف على مصلحة السجل التجاري

13 مكرر

املحكمة االبتدائية بالجديدة

إعالن عن تحويل أصل تجاري

 من شخص اعتباري إلى معنوي

ملف رقم 26/))2)

حساب رقم 9258)

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 

بتاريخ  ومسجل   (2(2 ديسمبر   23

السيد  قام   (2(2 ديسمبر   26

الحامل   MHAMMED BELABBES

رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

بتحويل األصل التجاري   M(473(9

شخص  إلى  اعتباري  شخص  من 

 ZOUBIDA شركة  اسم  في  معنوي 

 3-4IMM 8 ب  الكائن   PHARM

 LOT ZAHRAT JADIDA DIYAR AL

املزاول   MANSOUR, EL JADIDA

وذلك   PHARMACIE نشاط  فيه 

املذكورة  والكيفية  الشروط  حس8 

في العقد.

باملبالغ  التصريحات  فإن  وعليه 

الضبط  بكتابة  تقبل  املستحقة 

باملحكمة االبتدائية بالجديدة داخل 

أ ل خمسة عشر (25) يوما من تاريخ 

النشرة الثانية.

النشرة األولى
املشرف على مصلحة السجل التجاري

8 مكرر

املحكمة االبتدائية بالقصر 
الكبير

تقديم أصل تجاري حصة في شركة
ملف رقم : 22/))2)
حساب رقم : 853)

بمقت�سى العقد العرفي املؤرخ في 
قدم السيد رشيد   ،(2(( يناير   23
لبطاقة  الحامل  الحسني  الجباري 
 L(23253 رقم  الوطنية  التعريف 
واملسجل بالسجل التجاري باملحكمة 
رقم  تحت  الكبير  بالقصر  االبتدائية 
الكائن  التجاري  األصل   ،223(6
بشارع 2) غشت طريق الرباط القصر 
الكبير والذي يحمل الشعار التجاري 
STATION OILIBYA BADR كحصة 
مسماة  التأسيس  طور  شركة  في 
 STATION HASSANI ENERGIE
الحصص  مراق8  تقرير  على  وبناء 
قد تم تقييم األصل التجاري املذكور 

بقيمة 222.222.) درهم.
تقدم  التعرضات  فإن  وعليه 
داخل  املحكمة  هذه  ضبط  بكتابة 
النشرة  من  يوما   25 أقصاه  أ ل 

الثانية.
النشرة األولى

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
انس املصباحي

58 مكرر

املحكمة االبتدائية بالقصر الكبير
تقديم أصل تجاري حصة في شركة

ملف رقم : )2/))2)
حساب رقم : )85)

املؤرخ  العرفي  العقد  بمقت�سى 
))2)، قدم السيد عبد  )2 يناير  في 
لبطاقة  الحامل  العيساوي  الهادي 
 LB5(422 رقم  الوطنية  التعريف 
واملسجل بالسجل التجاري باملحكمة 
تحت  الكبير  بالقصر  االبتدائية 
الكائن  التجاري  األصل   ،7(48 رقم 
أ عون  عمارة  العرائش  بطريق 
الكبير  القصر  الثاني  الطابق   7 رقم 
املحاسبة،  ألعمال  واملخصص 
التأسيس  طور  شركة  في  كحصة 
COMPTAELISSAOUI وبناء  مسماة 
تم  قد  الحصص  مراق8  تقرير  على 

تقييم األصل التجاري املذكور بقيمة 
735.222 درهم.

تقدم  التعرضات  فإن  وعليه 
داخل  املحكمة  هذه  ضبط  بكتابة 
النشرة  من  يوما   25 أقصاه  أ ل 

الثانية.
النشرة األولى

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
انس املصباحي

59 مكرر

املحكمة االبتدائية ببني مالل
ملف التنفيذ رقم 2)54/9)2/6)

بيع عقار باملزاد العلني
لفائدة : عديل رحماني ومن معها.

األستاذ عتيق ومن   : ينوب عنهم 
معه املحامون بهيئة بني مالل.

ومن  زايد  بنت  بدوج  رابحة  ضد 
معها.

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط 
باملحكمة االبتدائية ببني مالل املوقع 
أسفله أنه بتاريخ )2 أبريل ))2) على 
الساعة الواحدة بعد الزوال بقاعة 
سيقع بيع  البيوعات بهذه املحكمة، 

باملزاد العلني للعقارات التالية :
رقم  العقاري  الرسم  ذي  العقار 
»رحمانية«  املسمى  امللك   B/5395
من  تتكون  بناية  عن  عبارة  الذي 
طابق أر�سي : به ثالث محالت تجارية 
 : األول  الطابق  علويين،  وطابقين 
وثالث  صالون  بها  شقة  عن  عبارة 
والطابق  غرف ومطبخ ودوش وفناء 
بها صالون  عبارة عن شقة   : الثاني 
وثالث غرف وحمام وسطح به غرفة 
ومرحاض له وا هتين، مساحتهاتقدر 
ب 2 ار و22 سنتيار، والكائنة بتجزئة  
الحمدانية بلوك 3 رقم 34 بني مالل.

لبيع  االفتتاحي  الثمن  حدد  وقد 
من  انطالقا  العلني  باملزاد  العقار 

2.522.222 درهم.
البقعة األرضية العارية الصالحة 
للبناء والكائنة بأوربيع أوالد عياد بني 

مالل مساحتها حوالي 322 م م.
لبيع  االفتتاحي  الثمن  حدد  وقد 
من  انطالقا  العلني  باملزاد  العقار 

375.222 درهم.
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وعلى من رست عليه املزايدة أن 
يؤدي الثمن فورا مع زيادة 3% وا 8 

الخزينة العامة.
يمكن  املعلومات  من  وللمزيد 
التنفيذات  بقسم  االتصال 
القضائية لالطالع على دفتر الشروط 

والتحمالت.
اإلمضاء : رئيس كتابة الضبط

صالح مسضق

60

املحكمة االبتدائية ببني مالل
ملف التنفيذ رقم 2/327)

بيع عقار باملزاد العلني
ينوب  سحيمي  الحسن   : لفائدة 
عنه األستاذ بودال عبد هللا املحامي 
محمد  ورثة  ضد  مالل  بني  بهيئة 
اليبوري  فاطمة  وهم  السحيمي 

و معة عسو وزهرة سحيمي.
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط  
لدى ابتدائية ببني مالل املوقع أسفله 
أنه بتاريخ 32 ماي ))2) على الساعة 
الواحدة بعد الزوال بقاعة البيوعات 
باملزاد  بيع  سيقع  املحكمة،  بهذه 

العلني للعقار التالي :
التحفيظ  العقار موضوع مطل8 
املدعو  امللك   10/46598 رقم 
»العبدية« الذي هو عبارة عن قطعة 
أشجار  بها  سقوية  فالحية  أرضية 
الزيتون بالحد البالغ الكائن بمنطقة 
أوالد  بوبكر«  ماعة  »أوالد  الضم 

اكناو البالغ مساحته 2 هكتار42 ار.
وقد حدد الثمن االفتتاحي لبيعه 
 493.522 باملزاد العلني انطالقا من 

درهم.
وعلى من رست عليه املزايدة أن 
يؤدي الثمن فورا مع زيادة 3% وا 8 

الخزينة العامة.
يمكن  املعلومات  من  وللمزيد 
التنفيذات  بقسم  االتصال 
القضائية لالطالع على دفتر الشروط 

والتحمالت.
اإلمضاء : رئيس كتابة الضبط

صالح مسضق

61

املحكمة االبتدائية ببني مالل
ملف التنفيذ رقم 2/2696) 

مواصلة ل 2484/29
بيع عقار باملزاد العلني

لفائدة : عبد الرحمان كمري ومن 
معه.

هللا  عبد  األستاذ   : عنه  وينوب 
بودال املحامي بهيئة بني مالل.

بنت  ربيع  الزهرة  ورثة   : ضد 
العربي.

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط  
بتاريخ  أنه  مالل  ببني  ابتدائية  لدى 
32 ماي ))2) على الساعة الواحدة 
بهذه  البيوعات  بقاعة  الزوال  بعد 
العلني  باملزاد  بيع  سيقع  املحكمة، 
للعقار الذي عبارة عن بناية مهدمة 
متر مربع والكائنة   72 مساحتها تبلغ 
بني   (6( بشارع محمد الخامس رقم 
مالل، حدودها كالتالي : شرقا : الرسم 
على طول   10/46144 العقاري رقم 
العقاري  الرسم   : غربا  متر،   12,91
 10,81 طول  على   10/46228 رقم 
: ايت حمو بن قدور على  متر،  نوبا 
تم  ساحة   : شماال  متر   5,83 طول 
شارع محمد الخامس على كول 6,35 

متر.
لبيع  االفتتاحي  الثمن  حدد  وقد 
مبلغ  في  الخبير  طرف  من  العقار 

52).552 درهم.
وعلى من رست عليه املزايدة أن 
يؤدي الثمن فورا مع زيادة 3% وا 8 

الخزينة العامة.
يمكن  املعلومات  من  وللمزيد 
التنفيذات  بقسم  االتصال 
القضائية لالطالع على دفتر الشروط 

والتحمالت.
اإلمضاء : رئيس كتابة الضبط

صالح مسضق

62

املحكمة االبتدائية ببني مالل
ملف التنفيذ رقم 5)2/6222/23) 

بيع عقار باملزاد العلني
لفائدة : الرامي محمد.

توغرائي األستاذ  عنه   وينوب 
عبد هللا املحامي بهيئة بني مالل.

ومن  الرامي  عائشة  ورثة   : ضد 
معها.

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط  
لدى ابتدائية ببني مالل املوقع أسفله 
أنه بتاريخ 32 ماي ))2) على الساعة 
الواحدة بعد الزوال بقاعة البيوعات 
باملزاد  بيع  سيقع  املحكمة،  بهذه 

العلني للعقار التالي :
عن  عبارة  هو  الذي   : العقار 
الرقابة  بدوار  كائنة  أرضية  قطعة 
أوالد يعيش بني مالل املحل املسمى 
والبالغ مساحتها حوالي  »الحمريات« 

6278 م م.
وقد حدد الثمن االفتتاحي لبيعها 
باملزاد العلني انطالقا من 472.222.) 

درهم.
وعلى من رست عليه املزايدة أن 
يؤدي الثمن فورا مع زيادة 3% وا 8 

الخزينة العامة.
يمكن  املعلومات  من  وللمزيد 
التنفيذات  بقسم  االتصال 
القضائية لالطالع على دفتر الشروط 

والتحمالت.
اإلمضاء : رئيس كتابة الضبط

صالح مسضق

63

املحكمة االبتدائية ببني مالل
إعالن عن بيع عقار باملزاد العلني

ملف التنفيذ رقم :  2/6222/855)
لفائدة : محمد اليموري ومن معه
ينوب عنه : األستاذ عبد الرحمان 
ايت بن الطال8 محامي بهيئة بني مالل

ضد : عبد الرزاق اليموري
كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
 (2(( أبريل   29 بني مالل أنه بتاريخ 
بقاعة  زواال  الواحدة  الساعة  على 
بيع  سيقع  املحكمة  بهذه  البيوعات 
الرسم  ذي  للعقار  العلني  باملزاد 
املسمى  امللك  849/ب  رقم  العقاري 
67 سنتيار  WII« مساحته  »اسبرنس 
من  تتكون  بناية  عن  عبارة  الذي 
ومرحاض  ومطبخ  به صالون  سفلي 
بيوت ودوش ومرحاض   ( وعلوي ب 
والكائن بحي املنظر الجميل  وترا2، 

بني مالل.
لبيع  االفتتاحي  الثمن  حدد  وقد 

مبلغ  في  الخبير  طرف  من  العقار 
852.222 درهم.

وعلى من رست عليه املزايدة أن 
يؤدي الثمن فورا مع زيادة 3% وا 8 

الخزينة العامة.
يمكن  املعلومات  من  وللمزيد 
االتصال بقسم التنفيذات القضائية 
دفتر  على  لالطالع  املحكمة  بهذه 

الشروط والتحمالت.
رئيس مصلحة كتابة الضبط

64

املحكمة االبتدائية بتازة
إشهار عقد هبة أصل تجاري

ملف رقم : 2)2)/23
املنجز  الرسمي  العقد  بمقت�سى 
بتاريخ 32 أغسطس 2)2) من طرف 
العدلين عمر ابن مو�سى وعبد العزيز 
)39 من  مقصد، املضمن تحت رقم 
 (9 بتاريخ   46 رقم  التركات  سجل 
االبتدائية  باملحكمة   (2(2 سبتمبر 
سبتمبر   7 بتاريخ  واملسجل  بتازة 
2)2)، وه8 السيد  مال ملوش بن 
ماي   25 بتاريخ  املزداد  السالم  عبد 
 Z466939 2989 بأكول تازة، ب.ت.و
 63 رقم  الصحية  باملنازل  سكناه 
ملوش  محمد  السيد  ألخيه  تازة، 
 25 بتاريخ  املزداد  السالم  عبد  بن 
ب.ت.و  تازة،  بأكنول   2984 نوفمبر 
باملنازل الصحية  سكناه   Z392288
تازة، األصل التجاري الكائن   63 رقم 
عمارة  هللا  عبد  بن  عالل  بزنقة 
22 تازة املخصص لبيع  النر س رقم 
الثوب بالتقسيط واملسجل بالسجل 
بجميع   ،2724( التجاري تحت رقم 
وقوم  واملعنوية،  املادية  عناصره 
مصلحة  أ ل  من  الهبة  موضوع 

التسجيل بـ 222.222 درهم.
التعرضات  وستقبل  ميع 
املمكنة، تطبيقا للمادة 84 من مدونة 
التجاري  السجل  بمكت8  التجارة، 
باملحكمة االبتدائية بتازة داخل أ ل 
صدور  تاريخ  من  يبتدئ  يوما،   25

النشرة الثانية بالجريدة الرسمية.
النشرة األولى

عن رئيس كتابة الضبط

محمد كحيحلي

منتدب قضائي

76 مكرر
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املحكمة االبتدائية بتازة
إشهار عقد تفويت أصل تجاري

ملف رقم : 2)2)/24
املنجز  الرسمي  العقد  بمقت�سى 
طرف  من   (2(2 ديسمبر   8 بتاريخ 
األستاذ سعيد الحفيف املوثق بتازة 
واملسجل بتاريخ 9/12/2021، فوتت 

السيدتان :
عبد  بنت  الحمومي  زين8   -  2
املزدادة بتاريخ فاتح أكتوبر  الرحيم، 
 Z446554 ب.ت.و  بتازة،   2989

مقيمة بفرنسا.
عبد  بنت  الحمومي  إيمان   -  (
املزدادة بتاريخ فاتح أكتوبر  الرحيم، 
 Z378993 ب.ت.و  بتازة،   2989
قامتا بتفويت  ميع  مقيمة بفرنسا. 
لفندق  املخصص  التجاري  األصل 
تازة  بودير  باب  ر اء  بتجزئة  كائن 
تحت  التجاري  بالسجل  واملسجل 
26572 في اسم إيمان الحمومي  رقم 
الحمومي،  زين8  إسم  في   2657( و 
درهم   (22.222 قدره  إ مالي  بثمن 

مطبقة كاآلتي :
العناصر  عن  درهم   252.222

املادية.
العناصر  عن  درهم   52.222

املعنوية.
لفائدة :

السيدة فاطمة صالحي بنت   -  2
بطهر   ،2952 سنة  املزدادة  علي 
 Z((42 تاونات ب.ت.و رقم  السوق 
الخامس  محمد  شارع   : سكناها 
وزنقة أحمد تهراست عمارة السالمي 

الشقة 22 تازة.
السيد عبد هللا السالمي بن   -  (
محمد املزداد بتاريخ 26 أبريل 2965، 
مقيم   Z76576 رقم  ب.ت.و  بتازة 

ببلجيكا.
السيد عبد الكريم السالمي   -  3
يناير   9 بتاريخ  املزداد  محمد  بن 
 Z9622( رقم  ب.ت.و  بتازة   ،2967
زاوية شارع محمد الخامس   : سكناه 

وزنقة أحمد زروق رقم 272 تازة.
السالمي  القد2  بدر  السيد   -  4
بن محمد املزداد بتاريخ فاتح يونيو 
 Z332927 رقم  ب.ت.و   ،2982

سكناه  شارع محمد الخامس وزنقة 

أحمد تهراست عمارة السالمي الشقة 

22 تازة.

بنت  السالمي  نجاح  اآلنسة   -  5

أكتوبر   3 بتاريخ  املزدادة  محمد 

 Z(78883 رقم  ب.ت.و   ،2975

بالرباط أكدال زنقة شالل  سكناها  

أزود عمارة 4 شقة رقم 2.

السيد سيف الحق السالمي   -  6

 (4 بتاريخ  بتازة  املزداد  محمد  بن 

 Z(5327( يونيو 2972، ب.ت.و رقم

مقيم بكندا.

السيدة حليمة السالمي بنت   -  7

أبريل   5 محمد املزدادة بتازة بتاريخ 

 Z235662 رقم  ب.ت.و   ،2969

مقيمة بفرنسا.

التعرضات  وستقبل  ميع 

املمكنة، تطبيقا للمادة 84 من مدونة 
التجاري  السجل  بمكت8  التجارة، 

باملحكمة االبتدائية بتازة داخل أ ل 
صدور  تاريخ  من  يبتدئ  يوما،   25

النشرة الثانية بالجريدة الرسمية.

النشرة األولى
عن رئيس كتابة الضبط

محمد كحيحلي

منتدب قضائي

77 مكرر

محكمة االستئناف بفاس
ملخص الحكم أو القرار

ملف  نائي رقم : 72)/642)/2)2)

االسم العائلي : بن ابراهيم.

االسم الشخ�سي : عبد الحميد.

بنت  سعيدة   : وأمه  احمد   : ابن 

محمد.

 2999 يناير   (( بتاريخ  املولود 

بموالي يعقوب.

الساكن : دوار أوالد بنطلحة قيادة 

سبت االوداية موالي يعقوب.

ديسمبر   32 بتاريخ  عليه  حكم 

الجنايات  غرفة  طرف  من   (2(2

بفا2.

التغرير  في  املشاركة   : أ ل  من 

بقاصرة وبراءته من الباقي.

ومعاقبته عن ذلك بسنة واحدة 

حبسا نافذا وتحميله الصائر تضامنا 

واإل بار في األدنى.

الرئيس

ممثل النيابة العامة

كات8 الضبط

78

محكمة االستئناف بفا2

ملف  نائي رقم 72)/642)/2)2)

ملخص الحكم أو القرار

االسم العائلي : بوزيد.

االسم الشخ�سي : عبد الحفيظ.

بنت  مليكة   : وأمه  ادريس   : ابن 

الجياللي.

 2997 نوفمبر   26 بتاريخ  املولود 

بموالي يعقوب.

بنطلحة،  أوالد  دوار   : الساكن 

قيادة سبت االوداية، موالي يعقوب.

حكم عليه بتاريخ 32 ديسمبر 2)2) 

من طرف غرفة الجنايات بفا2 من 

إعادة  وبعد  بقاصرة  التغرير  أ ل 

بدون عنف  بهتك عرضها  التكييف 

وبراءته من الباقي ومعاقبته عن ذلك 

وتحميله  نافذا  حبسا  واحدة  بسنة 

الصائر تضامنا واإل بار في األدنى.

الرئيس

ممثل النيابة العامة

كات8 الضبط

79

محكمة االستئناف بفا2

ملف  نائي رقم 72)/642)/2)2)

ملخص الحكم أو القرار

االسم العائلي : أمين.

االسم الشخ�سي : أيوب.

بنت  مليكة   : وأمه  بوشتى   : ابن 

منصور.

املولود 2993 بفا2.
الحي الجديد   (93 رقم   : الساكن 

زواغة، فا2.

حكم عليه بتاريخ 3) ديسمبر 2)2) 

من طرف غرفة الجنايات بفا2 من 

أ ل  ناية التغرير بقاصر وبعد إعادة 

التكييف من أ ل هتك عرضها بدون 

عنف نتج عنها افتضاضها ومعاقبته 

عن ذلك بسنتين ()) حبسا نافذا في 

حدود سنة واحدة وموقوفة التنفيذ 

في الباقي وتحميله الصائر واإل بار في 

األدنى.
الرئيس

ممثل النيابة العامة

كات8 الضبط

80

محكمة االستئناف بفا2

ملف  نائي رقم 623/244)/2)2)

ملخص الحكم أو القرار

االسم العائلي : شوقي.

االسم الشخ�سي : سليم.

بنت  ادريسية   : وأمه  سين   : ابن 

حميد.

املولود 226) بمكنا2.

الساكن : الرقم 347 بلوك 2 حي 

الوفاق، زواغة، فا2.

حكم عليه بتاريخ 32 ديسمبر 2)2) 

لألحداث  الجنايات  من طرف غرفة 

في  املشاركة  أ ل  ناية  من  بفا2 

السرقة املوصوفة بالتعدد بعد إعادة 

بسنة  ذلك  عن  ومعاقبته  التكييف 

واحدة حبسا نافذا وتحميله الصائر 

وتحديد  القانوني  وليه  بواسطة 

اإل بار في األدنى.
الرئيس

ممثل النيابة العامة

كات8 الضبط

81

محكمة االستئناف بفا2

ملف  نائي رقم 642/226)/2)2)

ملخص الحكم أو القرار

االسم العائلي : أوبيك.

االسم الشخ�سي : محمد.

ابن : بوطي8 وأمه : يامنة.

املولود بتاريخ 7 يوليو 2995 بدوار 

الكراكر عين قنصرة.

الساكن : دوار الكراكر أوالد  امع 

ملطة.
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نوفمبر   (5 بتاريخ  عليه  حكم 
الجنايات  غرفة  طرف  من   (2(2
التغرير  أ ل  ريمتي  من  بفا2 
بقاصر وهتك عرضها بدون عنف نتج 
عنه افتضاضها ومعاقبته عن ذلك 
وتحميله  نافذا  حبسا   (() بسنتين 

الصائر واإل بار في األدنى.
الرئيس

ممثل النيابة العامة

كات8 الضبط

82

محكمة االستئناف بفا2

ملف  نائي رقم 642/263)/2)2)
ملخص الحكم أو القرار

االسم العائلي : اداوو.
االسم الشخ�سي : ياسين.

بنت  فاطمة   : وأمه  محمد   : ابن 
محمد.

املولود بتاريخ 25 أغسطس 2992 
باغبالو قورار، صفرو.

الساكن : بلوك ) رقم 9)، صفرو.
حكم عليه بتاريخ 5) نوفمبر 2)2) 
بفا2  الجنايات  غرفة  طرف  من 
قاصر  هتك عرض  أ ل  ناية  من 
بسنة  ذلك  عن  ومعاقبته  بالعنف 
واحدة حبسا نافذا وتحميله الصائر 

تضامنا واإل بار في األدنى.
الرئيس

ممثل النيابة العامة

كات8 الضبط

83

محكمة االستئناف بفا2

ملف  نائي رقم 642/282)/2)2)
ملخص الحكم أو القرار

االسم العائلي : محمد.
االسم الشخ�سي : أمين.

ابن : عبد الناجي وأمه : امينة بنت 
علي.

 299( مار2   23 بتاريخ  املولود 
بفا2.

الساكن : حي كاف املال رقم 57)، 
صفرو.

حكم عليه بتاريخ 4 نوفمبر 2)2) 
من طرف غرفة الجنايات بفا2 من 
أ ل هتك عرض قاصر بدون عنف 

إعادة  بعد  افتضاضها  عنه  نتج 

التكييف ومعاقبته عن ذلك بسنتين 

الصائر  وتحميله  نافذا  حبسا   (((

واإل بار في األدنى.
الرئيس

ممثل النيابة العامة

كات8 الضبط

84

محكمة االستئناف بفا2

ملخص الحكم أو القرار
ملف  نائي رقم : 639/74)/2)2)

االسم العائلي : الطالبي.

االسم الشخ�سي : ادريس.
ابن : بناصر وأمه : رابحة بنت علي.

املولود بتاريخ 2972 بالقصابي.

القصابي،  بسالم  دوار   : الساكن 

ميسور.

حكم عليه بتاريخ 4 نوفمبر 2)2) 

من طرف غرفة الجنايات بفا2.

من أ ل :  ناية هتك عرض قاصر 

بالعنف دون ظرف االفتضاض.

ومعاقبته عن ذلك بسنة واحدة 

حبسا نافذا وتحميله الصائر واإل بار 

في األدنى.
الرئيس

ممثل النيابة العامة

كات8 الضبط

85

محكمة االستئناف بفا2

ملخص الحكم أو القرار
ملف  نائي رقم : )629/45)/2)2)

االسم العائلي : لعبار.

االسم الشخ�سي : عمر.

 : ادريس بن الحسين وأمه   : ابن 

يامنة بنت ادريس.

 2965 يونيو   4 بتاريخ  املولود 

برا2 تبودة.

الساكن : دوار ايت سعيد،  ماعة 

وقيادة را2 تبودة املنزل، صفرو.

ديسمبر   32 بتاريخ  عليه  حكم 

الجنايات  غرفة  طرف  من   (2(2

بفا2.

من أ ل :  ناية هدم مبنى.

معاقبته   : العمومية  الدعوى  في 
وتحميله  نافذا  حبسا  واحدة  بسنة 

الصائر واإل بار في األدنى.
 : في الشكل   : في الدعوى املدنية 

بقبولها.
لفائدة  املتهم  بأداء   : املوضوع  في 
املطالبة بالحق املدني تعويضا مدنيا 
قدره (7.222 درهم) وتحميله الصائر 

وتحديد اإل بار في األدنى.
الرئيس

ممثل النيابة العامة

كات8 الضبط

86

محكمة االستئناف بفا2

ملخص الحكم أو القرار
ملف  نائي رقم : 629/467)/2)2)

االسم العائلي : زرزور.
االسم الشخ�سي : خفيظ.

بنت  مريم   : وأمه  محمد   : ابن 
ادريس.

املولود بتاريخ )298 بفا2.
الحي الجديد   446 رقم   : الساكن 

زواغة العليا فا2.
ديسمبر   32 بتاريخ  عليه  حكم 
الجنايات  غرفة  طرف  من   (2(2

بفا2.
من أ ل :  ناية إضرام النار.

 (() بسنتين  ذلك  عن  ومعاقبته 
حبسا نافذا وتحميله الصائر واإل بار 

في األدنى.
الرئيس

ممثل النيابة العامة
كات8 الضبط

87

محكمة االستئناف بفا2

ملخص الحكم أو القرار
ملف  نائي رقم : 6))/642)/2)2)

االسم العائلي : البياش.
االسم الشخ�سي : عبد الكريم.

ابن : الغالي وأمه : نعيمة بنت عبد 
الكريم.

 (22( فبراير   25 بتاريخ  املولود 
بفا2.

الضحى عرصة الزيتون   : الساكن 
فا2.

ديسمبر   (3 بتاريخ  عليه  حكم 
الجنايات  غرفة  طرف  من   (2(2

بفا2.
قاصرة  عرض  هتك   : أ ل  من 
بعد  افتضاض  ودون  عنف  بدون 

إعادة التكييف.
 (6) بستة  ذلك  عن  ومعاقبته 
الصائر  نافذا وتحميله  أشهر حبسا 

واإل بار في األدنى.
الرئيس

ممثل النيابة العامة
كات8 الضبط

88

محكمة االستئناف بفا2

ملخص الحكم أو القرار
ملف  نائي رقم : 623/245)/2)2)

االسم العائلي : حاتم.
االسم الشخ�سي : أيوب.

ابن : نور الدين وأمه : لطيفة بنت 
محمد.

 (224 مار2   22 بتاريخ  املولود 
بفا2.

بالد  زنقة   249 رقم   : الساكن 
بنسليمان صهريج كناوة فا2.

حكم عليه بتاريخ 22 يناير ))2) 
من طرف غرفة الجنايات بفا2.

السرقة  :  ناية  أ ل  من 
وعدم  والليل  بالتعدد  املوصوفة 

التقيد بأوامر السلطة املحلية.
ومعاقبته عن ذلك بسنة واحدة 
حبسا نافذا في حدود ستة (6) أشهر  
وموقوف التنفيذ في الباقي وتحميله 

الصائر تضامنا دون إ بار.
الرئيس

ممثل النيابة العامة
كات8 الضبط

89

محكمة االستئناف بفا2

ملخص الحكم أو القرار
ملف  نائي رقم : 623/245)/2)2)

االسم العائلي : الشريكي.
االسم الشخ�سي : زكرياء.

بنت  أمينة   : وأمه  محمد   : ابن 
الخدير.

املولود بتاريخ : 223) بفا2.
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الساكن : رقم 26 الزنقة 4 تجزئة 

البرج صهريج كناوة فا2.

حكم عليه بتاريخ 22 يناير ))2) 

لألحداث  الجنايات  من طرف غرفة 

بفا2.

السرقة  :  ناية  أ ل  من 

وعدم  والليل  بالتعدد  املوصوفة 

التقيد بأوامر السلطة املحلية.

ومعاقبته عن ذلك بسنة واحدة 

حبسا نافذا في حدود ستة (6) أشهر  

وموقوف التنفيذ في الباقي وتحميله 

الصائر تضامنا دون إ بار.
الرئيس

ممثل النيابة العامة

كات8 الضبط

90

محكمة االستئناف بفا2

ملف  نائي

رقم : 48)/642)/2)2)

ملخص الحكم أو القرار

االسم العائلي : نجار.

االسم الشخ�سي : محسن.

عائشة بنت   : ادريس وأمه   : ابن 

محمد.

 2989 فبراير   (4 بتاريخ  املولود 

باوالد مكودو مركز املنزل.

مالحة  تمدرين  بدوار   : الساكن 

أوالد امكودو مركز املنزل عمالة إقليم 

صفرو.

حكم عليه بتاريخ 27 يناير ))2) 

من طرف غرفة الجنايات بفا2.

من أ ل  ريمتي التغرير بقاصر 

وهتك عرضها بدون عنف الناتج عنه 

 -  475 للفصول  طبقا  االفتضاض 

484 - 488 من القانون الجنائي بعد 

إعداد التكييف.

ومعاقبته عن ذلك بسنتين اثنتين 

تحميله  مع  التنفيذ  موقوف  حبسا 

الصائر واإل بار في األدنى.
الرئيس

ممثل النيابة العامة

كات8 الضبط

91

محكمة االستئناف بفا2

ملف  نائي

رقم : 642/289)/2)2)

ملخص الحكم أو القرار

االسم العائلي : السميدي.

االسم الشخ�سي : عبد الغني.

فتيحة بنت   : لحسن وأمه   : ابن 

محمد.

املولود بتاريخ 26 أغسطس )299 

بفا2.
كريان   22 زنقة   ( رقم   : الساكن 

الحجوي بندباب فا2.

حكم عليه بتاريخ 27 يناير ))2) 

من طرف غرفة الجنايات بفا2.

من أ ل  ريمتي التغرير بقاصرة 

وهتك عرضها بدون عنف الناتج عنه 

االفتضاض.

ومعاقبته عن ذلك بسنة واحدة 

تحميله  مع  التنفيذ  موقوف  حبسا 

الصائر واإل بار في األدنى.
الرئيس

ممثل النيابة العامة

كات8 الضبط

92

محكمة االستئناف بفا2

ملف  نائي

رقم : 623/245)/2)2)

ملخص الحكم أو القرار

االسم العائلي : الكواللي.

االسم الشخ�سي : منصف.

بنت  سعاد   : وأمه  ادريس   : ابن 

احمد.

 (223 املولود بتاريخ فاتح فبراير 

بإيساكن.

بالد بنسليمان   52 رقم   : الساكن 

صهريج كناوة فا2.

حكم عليه بتاريخ 22 يناير ))2) 

لألحداث  الجنايات  من طرف غرفة 

بفا2.

من أ ل  ناية السرقة املوصوفة 

بالتعدد والليل وعدم التقيد بأوامر 

السلطة املحلية.

ومعاقبته عن ذلك بسنة واحدة 

حبسا نافذا في حدود ستة (6) أشهر 

وموقوف التنفيذ في الباقي وتحميله 

الصائر تضامنا دون إ بار.
الرئيس

ممثل النيابة العامة

كات8 الضبط

93

محكمة االستئناف بفا2

ملف  نائي

رقم : 623/245)/2)2)

ملخص الحكم أو القرار

االسم العائلي : نشيط.

االسم الشخ�سي : محمد.

بنت  بشرى   : وأمه  التهامي   : ابن 

محمد.

 (223 املولود بتاريخ فاتح فبراير 

بفا2.
حي   ( زنقة   45 رقم   : الساكن 

الطاهريين البير فا2.

حكم عليه بتاريخ 22 يناير ))2) 

لألحداث  الجنايات  من طرف غرفة 

بفا2.

من أ ل  ناية السرقة املوصوفة 

بالتعدد والليل وعدم التقيد بأوامر 

السلطة املحلية.

ومعاقبته عن ذلك بسنة واحدة 

حبسا نافذا في حدود ستة (6) أشهر 

وموقوف التنفيذ في الباقي وتحميله 

الصائر تضامنا دون إ بار.
الرئيس

ممثل النيابة العامة

كات8 الضبط

94

محكمة االستئناف بفا2

ملف  نائي

رقم : 55)/642)/2)2)

ملخص الحكم أو القرار

االسم العائلي : املنصوري.

االسم الشخ�سي : يونس.

فاطمة   : عبد السالم وأمه   : ابن 

بنت أحمد.

 2997 نوفمبر   5 بتاريخ  املولود 

بعين بوعلي موالي يعقوب.

قناتة  درب   (2 رقم   : الساكن 

املدينة القديمة فا2.

حكم عليه بتاريخ 27 يناير ))2) 

من طرف غرفة الجنايات بفا2.

من أ ل  ريمتي التغرير بقاصر 

وهتك عرضها بدون عنف الناتج عنه 

االفتضاض.

ومعاقبته عن ذلك بسنتين اثنتين 

الصائر  تحميله  مع  نافذا  حبسا 

واإل بار في األدنى.
الرئيس

ممثل النيابة العامة

كات8 الضبط

95

محكمة االستئناف بفا2

ملف  نائي

رقم : 642/262)/2)2)

ملخص الحكم أو القرار

االسم العائلي : النجاري.

االسم الشخ�سي : عبد الجبار.

ابن : عبد الحي وأمه : خديجة بنت 

الجياللي.

 299( فبراير   3 بتاريخ  املولود 

بفا2.

دوار أوالد حمو  ماعة   : الساكن 

وقيادة أوالد الطي8 عمالة فا2.

حكم عليه بتاريخ 4 نوفمبر 2)2) 

من طرف غرفة الجنايات بفا2.

القتل  محاولة  أ ل  ناية  من 

العمد.

ومعاقبته عن ذلك بعشر سنوات 

الصائر  وتحميله  نافذا  سجنا   (22(

واإل بار في األدنى.
الرئيس

ممثل النيابة العامة

كات8 الضبط

96
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 III.  -  إعالنات إدارية

وكالة الحوض املائي لسبو
ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بمو 8 

 وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

 (2(( فبراير   9 بتاريخ   2022/191

املسمى  العقار  على  سيجرى  الذي 

ض  شراء  عقد  ذي  الدهر«  »فدان 

بالجماعة  املتوا د   227 بعدد 

الترابية عين الجوهرة، دائرة تيفلت، 

تاريخ  من  ابتداء  الخميسات،  إقليم 

فاتح مار2 ))2) إلى غاية 22 مار2 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   (2((

منه  الترخيص بإنجاز بئر و ل8 املاء 

 0,1778 مساحة  سقي  أ ل  من 

هكتارا لفائدة السيد النجمي عبد هللا 

الحامل لبطاقة التعريف  ومن معه، 

.A526(43 الوطنية

18

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بمو 8 

 وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

 (2(( فبراير   7 بتاريخ   2022/176

املسمى  العقار  على  سيجرى  الذي 

العقاري  الرسم  ذي  »مبروكة« 

16/49268 املتوا د بالجماعة الترابية 

الخميسات،  باشوية  الخميسات، 

تاريخ  من  ابتداء  الخميسات،   إقليم 

مار2   9 غاية  إلى   (2(( فبراير   (8

مشروع  شأن  في  علني  بحث   (2((

املاء  و ل8  ثق8  بإنجاز  الترخيص 

منه من أ ل أغراض صناعية (غسل 

السيارات) لفائدة السيد زملاط بوعزة، 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.X83130

19 

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بمو 8 

 وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

 (2(( فبراير   3 بتاريخ   2022/163

الجماعي  العقار  على  سيجرى  الذي 

شهادة  ذي  عزوز«  »سيدي  املدعو 

املتوا د   2021/88 رقم  إدارية 

دائرة  املهاية،  الترابية  بالجماعة 

احواز مكنا2، إقليم مكنا2، ابتداء 

إلى غاية   (2(( فبراير   (( من تاريخ 

بحث علني في شأن   (2(( مار2   3

مشروع الترخيص بإنجاز ثق8 و ل8 

 5 أ ل سقي مساحة  منه من  املاء 

البوشيخي  السيد  لفائدة  هكتارات 

عبد الجبار ومن معه، الحامل لبطاقة 

.C423676 التعريف الوطنية

20 

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بمو 8 

 وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

 (2(( فبراير   9 بتاريخ   2022/187

املسمى  العقار  على  سيجرى  الذي 
»الفرفارة« ذي عقد بيع أشجار وتنازل 

 (223 ديسمبر   3 بتاريخ  أرضها  عن 

املتوا د   (85 رقم  إدارية  وشهادة 

روا�سي،  سبع  الترابية  بالجماعة 

موالي  إقليم  يعقوب،  موالي  دائرة 

فبراير   (8 من تاريخ  ابتداء  يعقوب، 

))2) بحث  7 مار2  إلى غاية   (2((

الترخيص  مشروع  شأن  في  علني 

من  منه  املاء  و ل8  ثق8  بإنجاز 

هكتارا   1,50 مساحة  سقي   أ ل 

االله،  عبد  الشبيهي  السيد  لفائدة 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.D352532

21 

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بمو 8 

 وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

 (2(( فبراير   8 بتاريخ   2022/184

املسمى  العقار  على  سيجرى  الذي 

»ظهر السدرة« ذي مطل8 التحفيظ 

بالجماعة  املتوا د   81/3455

دائرة تيفلت،  الترابية عين الجوهرة، 

تاريخ  من  ابتداء  الخميسات،   إقليم 

مار2   9 غاية  إلى   (2(( فبراير   (8

مشروع  شأن  في  علني  بحث   (2((

املاء  و ل8  ثق8  بإنجاز  الترخيص 

 1,54 مساحة  سقي  أ ل  من  منه 

هكتارا لفائدة السيدة خلوقي نهيلة، 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحاملة 

.AA62252

22 

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بمو 8 

 وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

 (2(( فبراير   8 بتاريخ   2022/182

املسمى  العقار  على  سيجرى  الذي 

»مكرونات« ذي الرسم العقاري رقم 

املتوا د بالجماعة الترابية   81/179

تيفلت،  دائرة  الرزاق،  عبد  سيدي 

تاريخ  من  ابتداء  الخميسات،  إقليم 

مار2   9 غاية  إلى   (2(( فبراير   (8

مشروع  شأن  في  علني  بحث   (2((

منه  الترخيص بإنجاز بئر و ل8 املاء 

 3,0930 مساحة  سقي  أ ل  من 

هكتارا لفائدة السيد خاليد الهايج، 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.XA20047

23 

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مديرة   أصدرته  قرار  بمو 8 
 وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 
 (2(( فبراير   8 بتاريخ   2022/181
املسمى  العقار  على  سيجرى  الذي 
الفدان  من  املستخرج   »2 »اغوتان 
الشانطي  فدان  املسمى  األصلي 
رقم  التحفيظ  مطل8  موضوع  ذي 
ذي عقد بيع عقار بتاريخ   16/8067
4) أغسطس 2)2) املتوا د بالجماعة 
دائرة  املصدر،  عالل  سيدي  الترابية 
الخميسات، إقليم الخميسات، ابتداء 
إلى غاية   (2(( فبراير   (8 من تاريخ 
بحث علني في شأن   (2(( مار2   9
و ل8  بئر  بإنجاز  الترخيص  مشروع 
مساحة  سقي  أ ل  من  منه  املاء 
0,9952 هكتارا لفائدة السيد حسن 
قرقوري،  عشورة  والسيدة  بوعدار 
التعريف الوطنية  الحامالن لبطاقة 

.A(35924و AD45252
24 

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مديرة   أصدرته  قرار  بمو 8 
 وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 
 (2(( فبراير   7 بتاريخ   2022/177
املسمى  العقار  على  سيجرى  الذي 
»فدان مغيسالت« ذي عقد شراء ض 
وذي رسم إراثة   48( 392 ص  بعدد 
بالجماعة  املتوا د   (35 بعدد  ض 
دائرة  الترابية سيدي عالل املصدر، 
الخميسات،  إقليم  الخميسات، 
 (2(( فبراير   (6 تاريخ  من  ابتداء 
بحث علني   (2(( مار2   8 إلى غاية 
بإنجاز  الترخيص  مشروع  شأن  في 
سقي  أ ل  من  منه  املاء  و ل8  بئر 
السيدة  لفائدة  هكتارا   2 مساحة 
اليزامي عدلي أصالة عن نفسها  هناء 
ونيابة عن ابنها القاصر ادام اعزيز، 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحاملة 

.A7(5824
25 
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بمو 8 

 وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

 (2(( فبراير   7 بتاريخ   2022/178

املسمى  العقار  على  سيجرى  الذي 

قطع   5 املكون من  »فدان بوطويل« 

 أرضية ذي عقد شراء ضمن بعدد 75) 

سيدي  الترابية  بالجماعة  املتوا د 

إقليم  الخميسات،  دائرة  الغندور، 

الخميسات، ابتداء من تاريخ 6) فبراير 

بحث   (2(( مار2   8 إلى غاية   (2((

علني في شأن مشروع الترخيص بإنجاز 

سقي  أ ل  من  منه  املاء  و ل8  بئر 

السيد  لفائدة  هكتارا   3,07 مساحة 

لبطاقة  الحامل  كريم،  االدري�سي 

.X391672 التعريف الوطنية

26 

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بمو 8 

 وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

 (2(( فبراير   7 بتاريخ   2022/168

املسمى  العقار  على  سيجرى  الذي 

»سيدي بطاش )« ذي الرسم العقاري 

بالجماعة  املتوا د   16/48538

دائرة  الرزاق،  عبد  سيدي  الترابية 

تيفلت، إقليم الخميسات، ابتداء من 

تاريخ 6) فبراير ))2) إلى غاية 8 مار2 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   (2((

منه  الترخيص بإنجاز بئر و ل8 املاء 

من أ ل سقي مساحة 0,1167 هكتارا 

الحامل  حميد،  بحال  السيد  لفائدة 

.XA4783 لبطاقة التعريف الوطنية

27 

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بمو 8 

 وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

 (2(( فبراير   7 بتاريخ   2022/171

املسمى  العقار  على  سيجرى  الذي 

رقم  العقاري  الرسم  ذي  »شرويط« 

بالجماعة  املتوا د   16/46453

الترابية مجمع الطلبة، دائرة الخميسات، 

تاريخ  من  ابتداء  الخميسات،  إقليم 

مار2   8 غاية  إلى   (2(( فبراير   (6

مشروع  شأن  في  علني  بحث   (2((

منه  الترخيص بإنجاز بئر و ل8 املاء 

 0,7246 مساحة  سقي  أ ل  من 

بلعيد،  السيد مامور  لفائدة  هكتارا 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.X110772

28 

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بمو 8 

 وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

 (2(( فبراير   8 بتاريخ   2022/179

املسمى  العقار  على  سيجرى  الذي 

العقاري  الرسم  ذي  »شعبة  و« 

املتوا د بالجماعة   16/70366 رقم 

الخميسات،  دائرة  الكنزرة،  الترابية 

تاريخ  من  ابتداء  الخميسات،   إقليم 

مار2   9 غاية  إلى   (2(( فبراير   (8

مشروع  شأن  في  علني  بحث   (2((

املاء  و ل8  بئرين  بإنجاز  الترخيص 

منهما من أ ل سقي مساحة 3,5650 

هكتارا لفائدة السيدة بلهجر حليمة، 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحاملة 

.X9756

29 

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بمو 8 

 وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

 (2(( فبراير   8 بتاريخ   2022/183

املسمى  العقار  على  سيجرى  الذي 

شراء   عقد  ذي  حادة«  ايت  »فدان 

325 املتوا د بالجماعة الترابية  رقم 

الخميسات،  دائرة  الغندور،  سيدي 

تاريخ  من  ابتداء  الخميسات،   إقليم 

مار2   9 غاية  إلى   (2(( فبراير   (8

مشروع  شأن  في  علني  بحث   (2((

منه  الترخيص بإنجاز بئر و ل8 املاء 

هكتارا   2 مساحة  سقي  أ ل  من 

رشيدة،  لكويط  السيدة  لفائدة 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحاملة 

.X231143

30 

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  بمو 8 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

فبراير   22 بتاريخ  ح.ج/2022/195 

الذي سيجرى بمدخل مدينة   (2((

رباط الخير بجان8 الطريق اإلقليمية 

بالجماعة  املتوا د   5245 رقم 

رباط  باشوية  الخير،  رباط  الترابية 

من  ابتداء  صفرو،  إقليم  الخير، 

غاية إلى   (2(( مار2  فاتح   تاريخ 

بحث علني في شأن   (2(( مار2   5

مشروع الترخيص بإنجاز ثق8  و ل8 

املاء منه من أ ل تزويد مدينة رباط 

الوطني  املكت8  لفائدة  باملاء  الخير 

 - للشرب  الصالح  واملاء  للكهرباء 

قطاع املاء في شخص ممثله القانوني.

31

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  بمو 8 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

8 فبراير  بتاريخ  ح.ج/2022/180 

العقار  على  سيجرى  الذي   (2((

عقد  ذي  الرمل«  »فدان  املسمى 

 227 ص   9( برقم  ض  شراء 

الترابية  بالجماعة  املتوا د 

تيفلت،  دائرة  الرزاق،  عبد  سيدي 

من  ابتداء  الخميسات،  إقليم 

غاية إلى   (2(( فبراير   (8  تاريخ 

بحث علني في شأن   (2(( مار2   9

مشروع الترخيص بإنجاز بئر  و ل8 

االستعمال  أ ل  من  منه  املاء 

هكتارا   0,70 مساحة  وسقي  املنزلي 

الرحيم  عبد  لحرش  السيد  لفائدة 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.A248293

32

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  بمو 8 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

22 فبراير  بتاريخ  ح.ج/2022/200 

العقار  على  سيجرى  الذي   (2((

املسمى »عين ارطى« ذي عقد مقاسمة 

املتوا د   425 ص   367 ضمن برقم 

اقورار،  اغبالو  الترابية  بالجماعة 

ابتداء  إقليم صفرو،  دائرة صفرو، 

غاية إلى   (2(( مار2   ( تاريخ   من 

))2) بحث علني في شأن  مار2   22

مشروع الترخيص بإنجاز بئر  و ل8 

املاء منه من أ ل سقي مساحة 0,20 

محمد  ملليح  السيد  لفائدة  هكتارا 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.CB4232(

33
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  بمو 8 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

22 فبراير  بتاريخ  ح.ج/2022/202 

العقار  على  سيجرى  الذي   (2((

الرسم  ذي  »ازمام«  املسمى 

املتوا د   41/41463 رقم  العقاري 

دائرة  العنوصر،  الترابية  بالجماعة 

من  ابتداء  صفرو،  إقليم  صفرو، 

غاية إلى   (2(( مار2   (  تاريخ 

))2) بحث علني في شأن  مار2   22

مشروع الترخيص بإنجاز ثق8  و ل8 

مساحة  سقي  أ ل  من  منه  املاء 

السيد  لفائدة  هكتارا   2,2389

لبطاقة  الحامل  الخونشار  مصطفى 

.C(37226 التعريف الوطنية

34

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  بمو 8 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

22 فبراير  بتاريخ  ح.ج/2022/205 

العقار  على  سيجرى  الذي   (2((

الرسم  ذي  املباركة«  »بالد  املسمى 

املتوا د   F/704 رقم  العقاري 

اقورار،  اغبالو  الترابية  بالجماعة 

ابتداء  إقليم صفرو،  دائرة صفرو، 

غاية إلى   (2(( مار2   ( تاريخ   من 

))2) بحث علني في شأن  مار2   22

مشروع الترخيص بإنجاز ثق8  و ل8 

 22 منه من أ ل سقي مساحة  املاء 

هكتارا لفائدة السيد العدلوني احمد 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.C6((75

35

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  بمو 8 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

22 فبراير  بتاريخ  ح.ج/2022/209 

العقار  على  سيجرى  الذي   (2((

نسخة  ذي  »الدواالت«  املسمى 

املتوا د بالجماعة   767 صدقة رقم 

قرية  دائرة  املكانسة،  الترابية 

من  ابتداء  تاونات،  إقليم  با محمد، 

غاية إلى   (2(( مار2  فاتح   تاريخ 

في  علني  بحث   (2(( مار2   22

بئر   بإنجاز  الترخيص  مشروع  شأن 

منه من أ ل االستعمال  و ل8 املاء 

املاشية وسقي مساحة  املنزلي وارواء 

السيدة  لفائدة  هكتارا   0,7249

لبطاقة  الحاملة  عائشة  الوردي 

.ZH(522 التعريف الوطنية

36

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  بمو 8 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

22 فبراير  بتاريخ  ح.ج/2022/207 

العقار  على  سيجرى  الذي   (2((

شهادة  ذي  »الكمري«  املسمى 

املتوا د   37/5957 رقم  امللكية 

دائرة  بالجماعة الترابية عين عيشة، 

من  ابتداء  تاونات،  إقليم  تيسة، 

غاية إلى   (2(( مار2  فاتح   تاريخ 

))2) بحث علني في شأن  مار2   22

مشروع الترخيص بإنجاز بئر  و ل8 

منه من أ ل االستعمال املنزلي  املاء 

ابراهيم  الكمري  السيد  لفائدة 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.C299944

37

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  بمو 8 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

22 فبراير  بتاريخ  ح.ج/2022/199 

العقارين  على  الذي سيجرى   (2((

وبالد   3 الخير  »مفتاح  املسميين 

العقاريين  الرسمين  ذي   »4 املباركة 

 41/25840 و   41/25837 رقم 

الترابية  بالجماعة  املتوا دين 

صفرو،  دائرة  اقورار،  اغبالو 

تاريخ  من  ابتداء  صفرو،  إقليم 

غاية إلى   (2(( مار2   فاتح 

))2) بحث علني في شأن  مار2   22

مشروع الترخيص بإنجاز ثق8  و ل8 

 22 منه من أ ل سقي مساحة  املاء 

هكتارات لفائدة السيد خالد منتاق 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.C26554(

38

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  بمو 8 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

22 فبراير  بتاريخ  ح.ج/2022/198 

العقار  على  سيجرى  الذي   (2((

ذي  حمي«  ايت  »دندون  املسمى 

شهادة االستغالل رقم 235 املتوا د 

بالجماعة الترابية عين الشكاك، دائرة 

ابتداء  إقليم صفرو،  ايموزار كندر، 

))2) إلى غاية  من تاريخ فاتح مار2 

))2) بحث علني في شأن  مار2   22

مشروع الترخيص بإنجاز ثق8  و ل8 

املاء منه من أ ل سقي مساحة 1,50 

هكتارات لفائدة السيد سمير عزيزو 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.S667296
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  بمو 8 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

22 فبراير  بتاريخ  ح.ج/2022/208 

العقار  على  سيجرى  الذي   (2((

من  املكون  »بو رة«  املسمى 

الشراء  عقد  ذي  أرضيتين  قطعتين 

بالجماعة  املتوا د   339 رقم 

دائرة  امكودو،  أوالد  الترابية 

من  ابتداء  صفرو،  إقليم  املنزل، 

غاية إلى   (2(( مار2  فاتح   تاريخ 

))2) بحث علني في شأن  مار2   22

مشروع الترخيص بإنجاز ثق8  و ل8 

مساحة  سقي  أ ل  من  منه  املاء 

السيد  لفائدة  هكتارات   1,4415

امهاوش عبد الفتاح الحامل لبطاقة 

.CB83685 التعريف الوطنية

40

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  بمو 8 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

22 فبراير  بتاريخ  ح.ج/2022/203 

العقار  على  سيجرى  الذي   (2((

الرسم  ذي  »احفوروشال«  املسمى 

املتوا د   41/46280 رقم  العقاري 

دائرة  العنوصر،  الترابية  بالجماعة 

من  ابتداء  صفرو،  إقليم  صفرو، 

غاية إلى   (2(( مار2  فاتح   تاريخ 

))2) بحث علني في شأن  مار2   22

ثق8   بإنجاز  الترخيص  مشروع 

منه من أ ل االستعمال  و ل8 املاء 

املاشية وسقي مساحة  املنزلي وإرواء 

السيد  لفائدة  هكتارات   0,6999

التعريف  لبطاقة  الحامل  علي  بهى 

.PN8342(8 الوطنية

41
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  بمو 8 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

9 فبراير  بتاريخ  ح.ج/2022/189 

العقار  على  سيجرى  الذي   (2((

شهادة  ذي   »42 »خونبير  املسمى 

املتوا د   59/86431 رقم  امللكية 

دائرة  والل،  ايت  الترابية  بالجماعة 

ابتداء  مكنا2،  إقليم  عرمة،  عين 

إلى غاية  (2(( فبراير   (8  من تاريخ 

))2) بحث علني في شأن  مار2   22

مشروع الترخيص بإنجاز بئر  و ل8 

املاء منه من أ ل سقي مساحة 0,96 

هكتارات لفائدة السيد عكيف داوود 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.D388972
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  بمو 8 

لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

بتاريخ  ح.ج/2022/188  رقم 

سيجرى  الذي   (2(( 9 فبراير 

عبد  »سيدي  املسمى  العقار  على 

رقم  امللكية  شهادة  ذي   »649 هللا 

بالجماعة  املتوا د   59/86813

عين  دائرة  والل،  ايت  الترابية 

من  ابتداء  مكنا2،  إقليم  عرمة، 

غاية إلى   (2(( فبراير   (8  تاريخ 

))2) بحث علني في شأن  مار2   22

مشروع الترخيص بإنجاز بئر  و ل8 

مساحة  سقي  أ ل  من  منه  املاء 

السيدة  لفائدة  هكتارات   0,5767

لبطاقة  الحاملة  خديجة  شيخ 

.D267853 التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  بمو 8 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

فبراير   9 بتاريخ  ح.ج/2022/186 

العقار  على  سيجرى  الذي   (2((

شهادة  ذي   2 الخير  املسمى 

املتوا د   67/17243 عدد  امللكية 

دائرة  يعزم  ايت  الترابية  بالجماعة 

ابتداء  الحا 8،  إقليم  أكوراي، 

إلى غاية  (2(( فبراير   (8  من تاريخ 

))2) بحث علني في شأن  مار2   22

مشروع الترخيص بإنجاز ثق8  و ل8 

مساحة  سقي  أ ل  من  منه  املاء 

هكتارا لفائدة السيد فتحي   2.9999

التعريف  لبطاقة  الحامل  ادريس 

.D292(28 الوطنية

44

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  بمو 8 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

فبراير   9 بتاريخ  ح.ج/2022/185 

العقار  على  سيجرى  الذي   (2((

امللكية  شهادة  ذي   2 قدير  املسمى 

املتوا د   05/62502 عدد 

باشوية  بالجماعة الترابية بوفكران، 

ابتداء  مكنا2،  إقليم  بوفكران، 

إلى غاية  (2(( فبراير   (8  من تاريخ 

))2) بحث علني في شأن  مار2   22

مشروع الترخيص بإنجاز بئر  و ل8 

 4 أ ل سقي مساحة  منه من  املاء 

البتول  السيدة  لفائدة  هكتارات 

لبطاقة  الحاملة  معها  ومن  بودواية 

.D726549 التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  بمو 8 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

فبراير   9 بتاريخ  ح.ج/2022/194 

العقار  على  سيجرى  الذي   (2((

اعتراف  عقد  ذي  تجموت  املسمى 

ببيع ض بعدد 569 ص 426 املتوا د 

دائرة  سرغينة،  الترابية  بالجماعة 

إيموزار مرموشة، إقليم بوملان، ابتداء 

إلى غاية  (2(( فبراير   (8  من تاريخ 

))2) بحث علني في شأن  مار2   22

مشروع الترخيص بإنجاز ثق8 و ل8 

مساحة  سقي  أ ل  من  منه  املاء 

7).5 هكتارات لفائدة السيد اقراون 

التعريف  لبطاقة  الحامل  لحسن 

.C85(75 الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  بمو 8 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

فبراير   9 بتاريخ  ح.ج/2022/190 

العقار  على  سيجرى  الذي   (2((

الرسم  موضوع   2 اولهيان  املسمى 

العقاري عدد 05/55657 ذي مو ز 

 225 ص   228 عدد  فالحي  كراء 

محرر بتاريخ 2021/12/13 املتوا د 

دائرة  يعزم،  ايت  الترابية  بالجماعة 

ابتداء  الحا 8،  إقليم  أكوراي، 

إلى غاية  (2(( فبراير   (8  من تاريخ 

))2) بحث علني في شأن  مار2   22

مشروع الترخيص بإنجاز ثق8 و ل8 

 5 أ ل سقي مساحة  منه من  املاء 

هكتارات لفائدة السيد عزوزي طارق 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.D34842(

47

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  بمو 8 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 22 بتاريخ  ح.ج/2022/210 

على  سيجرى  الذي   (2(( فبراير 

ذي  ابراهيم  اخليع  املسمى  العقار 

 67/4186 عدد  العقاري  الرسم 

آيت  الترابية  بالجماعة  املتوا د 

تاو دات،  عين  دائرة  هللا،  حرز 

من  ابتداء  الحا 8،  إقليم 

غاية إلى   (2(( فبراير   (8  تاريخ 

بحث علني في شأن   (2(( مار2   9

مشروع الترخيص بإنجاز ثق8 و ل8 

 5 أ ل سقي مساحة  منه من  املاء 

هكتارات لفائدة السيد العمود عبد 

الحامل  العمود  وذه8  اللطيف 

 D629572 لبطاقة التعريف الوطنية

.D629395 و

48

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  بمو 8 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

فبراير   22 بتاريخ  ح.ج/2022/212 

العقار  على  سيجرى  الذي   (2((

املسمى بنحا2 5 ذي الرسم العقاري 

بالجماعة  املتوا د   F/1809 عدد 

دائرة  لجروف،  السبع  ايت  الترابية 

ابتداء  إقليم صفرو،  ايموزار كندر، 

إلى غاية  (2(( مار2   2(  من تاريخ 

))2) بحث علني في شأن  مار2   2(

مشروع الترخيص بإنجاز ثق8 و ل8 

املاء منه من أ ل سقي مساحة 2.87 

البكدوري  السيد  لفائدة  هكتارا 

التعريف  لبطاقة  الحامل  عثمان 

.CT82(696 الوطنية

49



عدد 5725 - 8) ر 8 2443 )) مار2 ))2))الجريدة الرسمية   4030

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  بمو 8 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

فبراير   9 بتاريخ  ح.ج/2022/192 

العقار  على  سيجرى  الذي   (2((

املطل8  موضوع  كريان  املسمى 

 81/5237 عدد  التحفيظ 

الترابية  بالجماعة  املتوا د 

تيفلت،  دائرة  الرزاق،  عبد  سيدي 

من  ابتداء  الخميسات،  إقليم 

غاية إلى   (2(( فبراير   (8  تاريخ 

))2) بحث علني في شأن  مار2   22

و ل8  بئر  بإنجاز  الترخيص  مشروع 

مساحة  سقي  أ ل  من  منه  املاء 

السيد  لفائدة  هكتارا   (.6827

لبطاقة  الحامل  احمد  بوخدمي 

.J282224 التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  بمو 8 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

فبراير   7 بتاريخ  ح.ج/2022/174 

العقار  على  سيجرى  الذي   (2((

عقد  ذي  لهميل  فدان  املسمى 

املتوا د   23( بعدد  ض  الشراء 

عالل  سيدي  الترابية  بالجماعة 

إقليم الخميسات،  دائرة   املصدر، 

تاريخ  من  ابتداء  الخميسات، 

غاية إلى   (2(( فبراير   (8 

بحث علني في شأن   (2(( مار2   9

و ل8  بئر  بإنجاز  الترخيص  مشروع 

املاء منه من أ ل سقي مساحة 2.72 

محمد  افنو  السيد  لفائدة  هكتارا 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.E265824
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  بمو 8 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

فبراير   7 بتاريخ  ح.ج/2022/169 

العقار  على  سيجرى  الذي   (2((

ذي   22 بولعلومات  فدان  املسمى 

 (94 276 ص  عقد ملكية ض بعدد 

سيدي  الترابية  بالجماعة  املتوا د 

الخميسات،  دائرة  املصدر،  عالل 

من  ابتداء  الخميسات،  إقليم 

غاية إلى   (2(( فبراير   (8  تاريخ 

بحث علني في شأن   (2(( مار2   9

و ل8  بئر  بإنجاز  الترخيص  مشروع 

 2 أ ل سقي مساحة  منه من  املاء 

عبد  بنعزة  السيد  لفائدة  هكتارا 

التعريف  لبطاقة  الحامل  السالم 

.X132895 الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  بمو 8 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

فبراير   7 بتاريخ  ح.ج/2022/170 

العقار  على  سيجرى  الذي   (2((

املسمى فضل هللا ذي الرسم العقاري 

عدد 16/36264، املتوا د بالجماعة 

دائرة  الجوهرة،  عين  الترابية 

ابتداء  الخميسات  إقليم  تيفلت، 

إلى غاية  (2(( فبراير   (8  من تاريخ 

بحث علني في شأن   (2(( مار2   9

مشروع الترخيص بإنجاز ثق8 و ل8 

املاء منه من أ ل سقي مساحة 2.42 

هكتارا لفائدة السيد الزهيري أحمد 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.H2559
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  بمو 8 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

فبراير   7 بتاريخ  ح.ج/2022/173 

العقار  على  سيجرى  الذي   (2((

عقد  ذي  الزمامطة  فدان  املسمى 

شراء ض بعدد 92 ص 226 املتوا د 

عالل  سيدي  الترابية  بالجماعة 

الخميسات،إقليم  دائرة  املصدر، 

 (8 تاريخ  من  ابتداء  الخميسات، 

فبراير ))2) إلى غاية 9 مار2 ))2) 

بحث علني في شأن مشروع الترخيص 

من أ ل  منه،  بإنجاز بئر و ل8 املاء 

سقي مساحة 0,4199 هكتارا لفائدة 

السيدة أعال الباتول الحاملة لبطاقة 

.EA (9279  التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  بمو 8 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

فبراير   7 بتاريخ  ح.ج/2022/167 

العقار  على  سيجرى  الذي   (2((

املسمى رأ2 نجدام ذي عقد شراء 

املتوا د   (59 ص   (72 بعدد  ض 

بويحيى  ايت  الترابية  بالجماعة 

إقليم  تيفلت،  دائرة  الحجامة، 

 (8 تاريخ  من  ابتداء  الخميسات، 

فبراير ))2) إلى غاية 9 مار2 ))2) 

بحث علني في شأن مشروع الترخيص 

من  منه،  املاء  و ل8  ثق8  بإنجاز 

هكتارا   0,15 مساحة  سقي  أ ل 

الخزراجي  ميمونة  السيدة  لفائدة 

الحامل  الفتح  أبو  النا م  والسيد 

 A756768 لبطاقة التعريف الوطنية  

.EA25747  و
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مديرة  أصدرته  قرار  بمو 8 
رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 
فبراير   7 بتاريخ  ح.ج/2022/166 
العقار  على  سيجرى  الذي   (2((
العقاري  الرسم  ذي  كنفدو  املسمى 
املتوا د بالجماعة   16/41066 رقم 
دائرة  الرزاق،  عبد  سيدي  الترابية 
ابتداء  الخميسات،  إقليم  تيفلت، 
إلى   (2(( فبراير   (8 تاريخ  من 
علني  بحث   (2(( مار2   9 غاية 
بإنجاز  الترخيص  مشروع  شأن  في 
سقي  أ ل  من  منه  املاء  و ل8  بئر 
لفائدة  هكتارا   6,6910 مساحة 
السيدة بنشقرون لطيفة ومن معها 
الوطنية   التعريف  لبطاقة  الحامل 

.A622442
56

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مديرة  أصدرته  قرار  بمو 8 
رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 
فبراير   3 بتاريخ  ح.ج/2022/161 
العقارات  الذي سيجرى على   (2((
املسماة رقية ذي شهادة امللكية رقم 
ذي شهادة   2 والصيبارية   54/1870
واملسدورية    54/708 عدد  امللكية 
 54/5547 رقم  امللكية  شهادة  ذي 
موالي  الترابية  بالجماعة  املتوا دة 
محمد،  با  قرية  دائرة  الكريم،  عبد 
 (( تاريخ  من  ابتداء  تاونات،  إقليم 
فبراير ))2) إلى غاية 3 مار2 ))2) 
بحث علني في شأن مشروع الترخيص 
بإنجاز ثق8 و ل8 املاء منه، من أ ل 
املاشية  وارواء  املنزلي  االستعمال 
هكتارات   3,2116 مساحة  وسقي 
الدين  نور  قشيبل  السيد  لفائدة 
التعريف  لبطاقة  الحامل  معه  ومن 

.C6552277  الوطنية
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