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إعالنات قانونية وقضائية وإدارية

يلتزم املعلنو3 في ميدا3 اإلشها6 القانوني إثشات هويتهم والسلطات املسندة إليهم.
وال تتحمل اإلدا6ة أية مسؤولية فيما يتعلق بمضمو3 اإلعالنات.

 I.  -  إعالنات قانونية

CUISINE NAHDA
S.A.R.L

كويزين النهضة ش. م. م.

ش.م.م. برأسمال 00.000) د6هم

3)3 حي النهضة ) اإلضافي الرباط

RC : 158123

تأسيس شركة محدودة املسؤولية
بتا6يخ مؤ6خ  عرفي   بعقد 

بالرباط   ومسجل   202( نوفمبر   03
تم وضع القانو3   ،202( نوفمبر   29

األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية 

خصائصها كالتالي :

النهضة« »كويزين   :  التسمية 

ش.م.م.

الشركاء : 

السيد عشد اللطيف ايت اوفقير،  
.A770729 ب.و. 6قم

السيد حميد الشداوي، ب.و. 6قم  

 .A135850

أهداف الشركة : شراء وبيع جميع 

املواد واملعدات الخاصة بالحلويات.

املقر االجتماعي : 3)3 حي النهضة 

) اإلضافي الرباط.

من تا6يخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تسجيل الشركة بالسجل التجا6ي.

د6هم   (00.000  : الرأسمال 

مقسمة إلى 000.) حصة من فئة 00) 

د6هم موزعة بي3 الشريكي3 بمعدل 

900 حصة للسيد عشد اللطيف ايت 

حميد  للسيد  حصة  و00)  اوفقير 

الشداوي.

التسيير : عي3 السيد عشد اللطيف 

غير  ملدة  للشركة  مسير  اوفقير  ايت 

محددة.

السنة االجتماعية : من فاتح يناير 
إلى )3 ديسمبر.

تسجيل  تم   : التجا6ي  السجل 
ملدينة  التجا6ي  بالسجل  الشركة 
بتا6يخ  (58(23 6قم  تحت   الرباط 
تسلسلي  6قم   2022 فبراير   24

 .(22420
مقتطف وبيا3 لإلشها6 

1 P

SEED ENGINEERING
استثنائي  جمع  محضر  بمقت�سى 
بالرباط،   ،20(9 أبريل   (9 مؤ6خ في 

قد تقر6 التعديل التالي :
تغيير املقر االجتماعي من الطابق 3 
2) ح.ي.م الرباط  شا6ع الكفاح 6قم 
إلى إقامة ما6ينا دو6 ديامو3 5 عما6ة 

شقة 20 تامسنا.
تحديث األنظمة.

التجا6ي  بالسجل  التقييد  6قم 
بتا6يخ  1152 6قم  تحت   بالرباط 

29 ديسمبر 2020.
2 P

فانفرايز
FUNFRIES

شركة مساهمة
6أسمالها : 200.000.) د6هم

املقر االجتماعي : 5)، شا6ع األبطال
شقة 6قم 4، أكدال، الرباط

السجل التجا6ي 6قم 3453))
الرباط

نقل املقر االجتماعي
تحيي3 النظام األسا�سي

العادي  غير  العام  الجمع  قر6 
للمساهمي3 بتا6يخ )) نوفمبر 2020، 

ما يلي :

للشركة  االجتماعي  املقر  نقل 

 ،27 قطعة  تما6ة،   - الصخيرات  إلى 

التجزئة الصناعية وادي يكم.

النظام  من   4 املادة  تعديل 

األسا�سي نتيجة لذلك.

إلغاء املادة 7 من النظام األسا�سي 

املتعلقة   8 املادة  من  كل  وتعديل 

 2-(3 واملادة  االجتماعي  املال  برأ1 

املتعلقة باملوافقة على تحويل األسهم 

إلى الغير.

من  و39  و37   (7 املواد  تنسيق 
النظام األسا�سي مع أحكام القانو3 

.20-(9

وإعادة  األسا�سي  النظام  تحيي3 

ترقيم املواد املكونة له.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

التجا6ية  املحكمة  لدى  الضشط 

بالرباط بتا6يخ 9 فبراير 2022، تحت 
6قم 22007).

السجل  بتعديل  التصريح  وضع 

لدى  الضشط  بكتابة  التجا6ي 

بتا6يخ بالرباط  التجا6ية   املحكمة 

من   908 تحت 6قم   ،2022 فبراير   9

السجل الترتيبي.
من أجل النشر واإلشها6

املمثل القانوني

3 P

PROLOGIA
شركة محدودة املسؤولية

املقر االجتماعي : باب بوحجة

شا6ع موالي علي الشريف، عما6ة 

نصر هللا، شقة 6قم ))، سال

السجل التجا6ي سال - 4339

نقل حصص الشركة

العام  الجمع  حسب  تقر6 

 202( 5) ديسمبر  االستثنائي بتا6يخ 

 PROLOGIA الشركة  حصص  نقل 

من :

تبيع  بنسليما3،  سلمى  السيدة 

وتنقل إلى :

السيد العربي عواد الذي قشله 82 

حصة من 00) د6هم.

السيد أحمد عواد الذي قشله 17 

حصة من 00) د6هم.

التي  الناصري  فاطمة  السيدة 

قشلته حصة واحدة من 00) د6هم.

السيدة أمينة حصا6، تبيع وتنقل 

إلى :

 40 السيدة لشنى عواد التي قشلته 

حصة من 00) د6هم.

السيدة أمينة عواد التي قشلته 40 

حصة من 00) د6هم.

 7 السيد محمد عواد الذي قشله 

حصص من 00) د6هم.

التي  النصيري  فاطمة  السيدة 

قشلته 38 حصة من 00) د6هم.

 (7 السيد علي املالكي الذي قشله 

حصص من 00) د6هم.

املالكي  الزهراء  فاطمة  السيدة 

التي قشلته 8 حصص من 00) د6هم.

 1 املادة  تعديل  تم  لذلك،  وفقا 

واملادة 7 من النظام األسا�سي.

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  املحكمة  لدى  التجا6ي 

2022، تحت 6قم  7 فبراير  بسال يوم 

.3828(

4 P
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CFG GESTION
شركة مساهمة

6أسمالها : 5.000.000 د6هم

الكائن مقرها : 7/5، زنقة ابن طفيل

النخيل، الدا6 الشيضاء

السجل التجا6ي : 77445

إقفال تصفية الصندوق املشترك 
للتوظيف

CMKD CROISSANCE
في املنعقد  االجتماعي   بموجب 

2022، فإ3 الجمعية العامة  7 يناير 

بعدما قر6ت املصادقة على الحساب 

املنتوج  وتوزيع  للتصفية،  النهائي 

اإلبراء عن  الصافي للتصفية وإعطاء 

املصفي،  مهام  من  وإعفائه  التدبير 

الصندوق  تصفية  بإقفال  نطقت 

 CMKD للتوظيف  املشترك 

.CROISSANCE

تم إيداع حسابات املصفي بكتابة 

الضشط لدى املحكمة التجا6ية للدا6 

 2022 فبراير   (4 بتا6يخ  الشيضاء 

تحت 6قم 2718)8.

5 P

 STE ALAS MAROC READY

MIX
SARL

مؤ6خ  محضر  بمقت�سى 

 2022 فبراير   (5 بالصخيرات بتا6يخ 

تم تغيير بعض قواني3 الشركة وحدد 

ما يلي :

ب  وحدد  الشركة  6أسمال  زيادة 

2.000.000) د6هم.

تدا6 الشركة من طرف   : التسيير 

املسير : السيد الوافي محمد ملدة غير 

محددة.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 

تما6ة  االبتدائية  باملحكمة  الضشط 

6قم  تحت   2022 فبراير   2( بتا6يخ 

.7501

6 P

STE AZINIR TRAV
SARL

تكوين شركة محدودة املسؤولية
بالرباط  مؤ6خ  محضر  بمقت�سى 
القواني3  وضع  تم   2022 يناير   28
األساسية لشركة محدودة املسؤولية 

ذات املميزات التالية :
الهدف :

متنوعة  إنشاءات  أو  أعمال 
)مقاول).
تاجر.

تركيب جميع األنظمة.
شا6ع   8 شقة   30 عما6ة   : املقر 

موالي احمد لوكيلي حسا3 الرباط.
بما  املال  6أ1  حدد   : املال  6أ1 

قد6ه 00.000) د6هم.
غير  ملدة  الشركة  تدا6   : التسيير 
عزيز  السيد  طرف  من  محدودة 

الكو�سي والسيد منير أثشير.
بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
بالرباط  التجا6ية  باملحكمة  الضشط 
6قم  تحت   2022 فبراير   2( بتا6يخ 
السجل  6قم   (22344 اإليداع 

التجا6ي 58017).
7 P

أسترجف
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد
6أسمالها 00.000) د6هم

81، مجمع باب بو عماير مكنا1
السجل التجا6ي 24475

مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
قر6   202( نوفمبر  فاتح  بتا6يخ 

الشريك الوحيد ما يلي :
توسيع النشاط االجتماعي : وذلك 
اقتصادي  محقق  قيا�سي  ليشمل 

الشناء.
النظام  من   3 املادة  تحيي3 

األسا�سي للشركة.
اإليداع القانوني : اإليداع القانوني 
بتا6يخ  بمكنا1  التجا6ية  باملحكمة 
تحت 6قم السجل   2022 فبراير   (7

التجا6ي 138.
لإليداع والنشر

التسيير

8 P

STE LKSAR LFOUQUANI
غير  العام  الجمع  قرا6  بمقت�سى 
 2022/01/24 يوم  املنعقد  العادي 

.LKSAR LFOUQUANI لشركة
 58 من  االجتماعي  املقر  تغيير 
مكر6 بلوك ب زواغة العليا فا1 إلى 
الطابق الثاني 6قم 3 زنقة 5 حي جديد 

زواغة  فا1. 
السيد  من  حصة   (000 تفويت 
بلغرودي  والسيد  عمر  التجموعتي 
الصحاق  السيد  الى  السالم  عشد 
 (000 يمتلك  أصشح  الذي  احمد 

حصة قد6ها 00.000) د6هم.
اإلمضاء والتسيير للسيد الصحاق 

احمد.
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 
التجا6ية بفا1 تحت 6قم 141 بتا6يخ 
السجل  6قم  تحت   2022/02/08

التجا6ي 47883.
9 P

SG ASSISTANCE CENTRE
SGAC

غير  العام  الجمع  قرا6  بمقت�سى 
العادي املنعقد يوم )2 فبراير 2022 
 SG ASSISTANCE CENTRE لشركة 

- SGAC
 2 6قم  محل   : االجتماعي  مقرها 
زنقة 5 حي صحراوة واد فا1، فا1.

1000) حصة من السيد  تفويت 
الديب عمر الى السيد الديب محمد 
حصة   (1000 يمتلك  أصشح  الذي 

قد6ها 100.000.) د6هم.
الذيب  للسيد  واإلمضاء  التسيير 

احمد.
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 
التجا6ية بفا1 تحت 6قم 995 بتا6يخ 
تحت 6قم السجل   2022 فبراير   24

التجا6ي 40145.
10 P

 TRANS MEROIRE
تأسيس شركة

العام  الجمع  عقد  بمقت�سى 
بتا6يخ   املنعقد  التأسي�سي 
شركة تأسيس  تم    10/02/2022
باملواصفات   TRANS MEROIRE

التالية :

 STE TRANS.  : التسمية 

MEROIRE

محل   : االجتماعي  املقر  عنوا3 

سيدي  هناء  تجزئة    (3 القطعة 

بوظهر زواغة فا1.

 (00.000  : مشلغ 6أسمال الشركة 

000) حصة بقيمة   د6هم مكو3 من 

00) د6هم للحصة الواحدة.
340 حصة للسيد الطويل طا6ق 

الساكن ب 6قم 15 تجزئة الشوعنانية 

املرجة فا1.

الطويل  للسيد  حصة   330
النو6  اقامة  ب  الساكن  عشد االاله 
 2 شا6ع الوفاء   (3 الشقة   239 6قم 

طريق صفرو فا1.

الطويل  للسيد  حصة   330

اد6يس الساكن ب اقامة النو6 6قم 

طريق  الوفاء  شا6ع   (3 239الشقة 

صفرو فا1.

الشضائع   نقل   : الشركة  غرض 

لحساب الغير.

االستيراد والتصدير.
التسيير : للسيدا3 الطويل طا6ق 

والطويل عشد االاله.

اجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة 99 : سنة ابتداء من تقييدها 

بالسجل التجا6ي.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بفا1   التجا6ية  املحكمة  ضشط 

6قم  تحت   24/02/2022 بتا6يخ 

بالسجل  الشركة  تسجيل  وتم   988

التجا6ي تحت 6قم 5)5)7.

11 P

HESTYTECH
تأسيس شركة

العام  الجمع  عقد  بمقت�سى 

بتا6يخ   املنعقد  التأسي�سي 

شركة تأسيس  تم   07/02/2202

HESTYTECH باملواصفات التالية :

STE HESTYTECH : التسمية

شقة   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
واد 6شاشة   2( زنقة  الطابق الرابع، 

النرجس 1 فا1.
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 (00.000  : مشلغ 6أسمال الشركة 
000) حصة بقيمة  د6هم مكو3 من 

00) للحصة الواحدة.
السد6اتي  للسيد  حصة   3(0
واد  زنقة   2( ب  الساكن  محمد 
النرجس   8 6قم   (32 6شاشة عما6ة 

1 فا1.
اسماعيلي  للسيد  حصة   250
زنقة   80 ب  الساكن  حمزة  علوي 
طو6ينو الشقة 8 تجزئة الوفاء طريق 

صفرو فا1.
مبشوش  للسيد  حصة   220
يوسف الساكن بزنقة السما6ة شا6ع 
الوفاء  حي   ( 6قم  الخضراء  املسيرة 

طريق صفرو فا1.
بوقصرية  للسيد  حصة   220
واد  زنقة   2( ب  الساكن  ياسي3 

الجواهر النرجس 1 فا1.
املواقع  انشاء   : الشركة  غرض 

والبرمجة.
اإلشها6.

التسيير : للسيد مبشوش يوسف  
والسيد السد6اتي محمد.

اجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة 99 : سنة ابتداء من تقييدها 

بالسجل التجا6ي.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بفا1   التجا6ية  املحكمة  ضشط 
6قم  تحت   18/02/2022 بتا6يخ 
و تم تسجيل الشركة بالسجل   854

التجا6ي تحت 6قم 405)7.
12 P

K.20 شركة
 SARL

عقد   24/01/2022 بتا6يخ  تم 
اجتماع عام استثنائي حدد بموجشه 

النقاط اآلتية :
القاد6ي  عزيزة  السيدة  تنصيب 
غير  ملدة  للشركة  ثانية  كمسيرة 

محدودة.
القاد6ي  عزيزة  السيدة  وافقت 

على مهامها الجديدة. 
وبالتالي ستسير الشركة من طرف 
القاد6ي  القاد6  عشد  موالي  السيد 

والسيدة عزيزة القاد6ي.

تغيير في امضاء الشركة.
بإمضاء  الشركة  ستلزم  وبالتالي 
السيد موالي عشد القاد6 القاد6ي أو 

السيدة عزيزة القاد6ي. 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتا6يخ  بمراكش  التجا6ية 

03/02/2022 تحت 6قم 32524).
13 P

 STE NATURALIA CAFE ET
PATISSERIE

SARL AU
العرفا3 3، الطريق الوطنية، 6قم 1

 فا1 - تازة، تازة
الرسم املنهي : 5101153)

التعريف الجشائي : 723870)5
السجل التجا6ي : 1397

التعريف الجشائي املوحد : 
003007457000077

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد

بمقت�سى عقد عرفي مؤ6خ بتا6يخ 
تأسيس  تم  بتازة   2022 يناير   24
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 
املوقع  للشخص  الوحيد  الشريك 
على املحضر وعلى القانو3 األسا�سي 
للشركة املذكو6ة خصائصها كالتالي :

التسمية القانونية للشركة : 
 STE NATURALIA CAFE ET

PATISSERIE SARL AU
للشركة  االجتماعي  املوضوع 
 CAFE CHANTANT, CAFE  :
 CONCERT, CAFE SPECTACLE
 A ENTREE LIBRE, PATISSIER

VENDANT EN DETAIL
املقر االجتماعي للشركة : العرفا3 
 - فا1   ،1 6قم  الطريق الوطنية،   ،3

تازة، تازة.
الشركة  مدة  إ3   : الشركة  مدة 

محددة في 99 سنة.
للشركة  االجتماعي  الرأسمال 
مقسم  د6هم   (.000.000 في  محدد 
 (00 000) حصة قيمة كل منها  إلى 

د6هم وتتوزع على الشكل التالي :

ميمو3 زما3 0000) حصة.
تسيير الشركة : إ3 الشركة مسيرة 
الوحيد  الشريك  طرف  من  ومدا6ة 

السيد ميمو3 زما3.
بكتابة  تم   : القانوني  االيداع 
بتازة  االبتدائية  باملحكمة  الضشط 
6قم  تحت   2022 فبراير   23 بتا6يخ 

.2022/81
14 P

BOHEMIAN VALHALLA
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
في    مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم وضع القانو3   ،2022 فبراير   (8
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
ذات  وحيد  بشريك  املحدودة 

الخصائص التالية : 
التسمية : بوهميا3 فالهاال.

املوضوع االجتماعي :
منتجات  وتصدير  وتوزيع  بيع 

الصناعية التقليدية.
بيع املنتجات املحلية.

والتجزئة،  بالجملة  بيع  شراء، 
العمولة واملتاجرة بشكل عام لجميع 
املنتجات واألصناف املختلفة وجميع 
املواد والسلع ومواد الخام واملصنعة، 
الحرفية،  الز6اعية،  الصناعية، 

الشحرية، الغذائية.
االستراد والتصدير. 

لجميع  اإلنترنيت  عبر  الشيع 
املنتجات املتعلقة بغرض الشركة.

التجا6ية  االستثما6ات  جميع 
والصناعية.

املقر االجتماعي : بلوك ه 6قم 03) 
حي الهدى أكادير.

من  سنة   99 في  حددت   : املدة 
تا6يخ تأسيس الشركة النهائي.

حدد   : االجتماعي  الرأسمال 
الرأسمال في 00.000) د6هم مقسمة 
إلى 000) حصة اجتماعية من قيمة 

00) د6هم لكل حصة.
يوسف :  بو6قشة  للسيد  مملوكة 
قيمة  من  اجتماعية  حصة   (000
بمساهمة  حصة  لكل  د6هم   (00

قد6ها 00.000) د6هم.

التسيير : تم تعيي3 السيد بو6قشة 

غير  ملدة  للشركة  مسير  يوسف 

محددة.

بالنسشة للتوقيع

صحيح   بشكل  ملزمة  الشركة 

بتوقيع وحيد للسيد بو6قشة يوسف 

مع الحق في إمكانية تعي3 ممثل له.

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 

ديسمبر من كل   3( يناير و تنتهي في 

سنة. 

كتابة  لدى  القانوني  االيداع  تم 

باڭادير  التجا6ية  باملحكمة  الضشط 

6قم  تحت   25/02/2022 بتا6يخ 

.(08722

15 P

STE FINOX SERVISE
تعديالت قانونية

.STE FINOX SERVISE : التسمية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.

ما16،   25 تجزئة   : املقر الرئي�سي 
بلوك X، 6قم 110، العيو3.

الجمع  ملداوالت  طشقا   : املوضوع 
الغير عادي بتا6يخ 2 فبراير 2022 قر6 

املشا6كو3 ما يلي :

العنوا3  إلى  الشركة  مقر  تغيير 
زاوية شا6ع الجاحظ وشا6ع   : التالي 
6قم ) عما6ة )، الطابق األول، العيو3.

تغيير نشاط الشركة.

اسم  ليصشح  التسمية  تغيير 

.FRAJA AUTO SERVICES : الشركة

اإليداع القانوني : تم بكتابة الضشط 

بتا6يخ  بالعيو3  االبتدائية   باملحكمة 

25 فبراير 2022 تحت 6قم 518/2022.

16 P

 STE  BADISRA PARC
SARL AU

تأسيس شركة
بتا6يخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

28 يناير 2022 تم إنشاء شركة ذات 

وحيد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

بالخصائص التالية : 
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.BADISRA PARC : التسمية
الشركة  هدف  يتعلق  النشاط: 

باملغرب وبالخا6ج ب :
األنشطة الترفيهية...

املقر االجتماعي: الرقم 408 عما6ة 
سمية شا6ع الوالء الشقة 2 الداخلة. 
سنة ابتدءا من تا6يخ   99  : املدة 

التأسيس.
6أ1 املال: حدد في مشلغ 00.000) 
د6هم مقسم إلى 000) حصة من فئة 

00) د6هم للواحدة.
توزيع 6أ1 املال:  

السيدة مريم برجي 000) حصة.
تم تعيي3 السيدة مريم   : التسيير 
غير  ملدة  للشركة،  كمسيرة  برجي 

محددة.
من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

فاتح يناير وتنتهي في )3 ديسمبر.
باملحكمة  تم    : القانوني  اإليداع 
بتا6يخ  الذهب  بواد   االبتدائية 
23 فبراير 2022 تحت 6قم 336/2022 
وبالسجل التجا6ي تحت 6قم )2085. 
17 P

 STE  EXPERT AGRICULTURE
SAHARIENNE

SARL AU
تأسيس شركة

بتا6يخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
8 فبراير 2022 تم إنشاء شركة ذات 
وحيد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

بالخصائص التالية : 
 EXPERT AGRICULTURE:التسمية

.SAHARIENNE
الشركة  هدف  يتعلق  النشاط: 

باملغرب وبالخا6ج ب:
والتصدير  االستيراد  الفالحة، 
الفواكه  وبيع  والتوزيع  والشراء 
املنتجات  وجميع  والخضروات 

الز6اعية.
املقر االجتماعي: الرقم 408 عما6ة 
سمية شا6ع الوالء الشقة 2 الداخلة. 
سنة ابتدءا من تا6يخ   99  : املدة 

التأسيس .

6أ1 املال : حدد في مشلغ 00.000) 

د6هم مقسم إلى 000) حصة من فئة 

00) د6هم للواحدة.

توزيع 6أ1 املال:

اندل�سي   6بيع  مصطفى  السيد 

000) حصة.

التسيير : تم تعيي3 السيد مصطفى 
6بيع اندل�سي كمسير للشركة، ملدة غير 

محددة.

من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

فاتح يناير وتنتهي في )3 ديسمبر.

باملحكمة  تم  القانوني:   اإليداع 

بتا6يخ  الذهب  بواد   االبتدائية 

23 فبراير 2022 تحت 6قم 335/2022 

وبالسجل التجا6ي تحت 6قم 20849. 

18 P

STE Dakhla Golf Lounge
SARL AU 

تأسيس شركة
بتا6يخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

7) فبراير 2022 تم إنشاء شركة ذات 

وحيد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

بالخصائص التالية : 

 Dakhla Golf«  : التسمية 

 .» Lounge

الشركة  هدف  يتعلق  النشاط: 

باملغرب وبالخا6ج ب:

السريعة،  والوجشات  املطعمة 

املقاهي  وتسير  وتجهيز  استغالل 

وصالونات الشاي واملطاعم.

املقر االجتماعي: حي القسم شا6ع 

الوالء الرقم C21 الشقة 02 الداخلة. 

سنة ابتدءا من تا6يخ   99  : املدة 

التأسيس.
6أ1 املال: حدد في مشلغ 00.000) 

د6هم مقسم إلى 000) حصة من فئة 

00) د6هم للواحدة.

توزيع 6أ1 املال:

السيد سفيا3 حميني 000) حصة.

التسيير : تم تعيي3 السيد سفيا3 

حميني كمسير للشركة.

من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

فاتح يناير وتنتهي في )3 ديسمبر.

باملحكمة  تم    : القانوني  اإليداع 
بتا6يخ  الذهب  بواد   االبتدائية 
24 فبراير 2022 تحت 6قم 342/2022 
وبالسجل التجا6ي تحت 6قم 20859.
19 P

 STE DAKHLA LANDS
COMPANY

SARL AU
تأسيس شركة

بتا6يخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
8 فبراير 2022 تم إنشاء شركة ذات 
وحيد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

بالخصائص التالية : 
 DAKHLA LANDS  : التسمية 

.COMPANY
الشركة  هدف  يتعلق  النشاط: 

باملغرب وبالخا6ج ب:
اإلنعاش العقا6ي.

املقر االجتماعي: الرقم 408 عما6ة 
سمية شا6ع الوالء الشقة 2 الداخلة. 
سنة ابتدءا من تا6يخ   99  : املدة 

التأسيس.
6أ1 املال : حدد في مشلغ 00.000) 
د6هم مقسم إلى 000) حصة من فئة 

00) د6هم للواحدة.
توزيع 6أ1 املال:

اندل�سي   6بيع  مصطفى  السيد 
000) حصة.

التسيير : تم تعيي3 السيد مصطفى 
6بيع اندل�سي كمسير للشركة، ملدة غير 

محددة.
من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

فاتح يناير وتنتهي في )3 ديسمبر.
باملحكمة  تم    : القانوني  اإليداع 
بتا6يخ  الذهب  بواد   االبتدائية 
)2 فبراير 2022 تحت 6قم 304/2022 
وبالسجل التجا6ي تحت 6قم 20793. 
20 P

 STE  DAKHLA GARDEN
SARL AU

تأسيس شركة
بتا6يخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
8 فبراير 2022 تم إنشاء شركة ذات 
وحيد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

بالخصائص التالية : 

.DAKHLA GARDEN : التسمية
الشركة  هدف  يتعلق  النشاط: 

باملغرب وبالخا6ج ب :
جميع أنشطة اإليواء السياحي.

املقر االجتماعي: الرقم 408 عما6ة 
سمية شا6ع الوالء الشقة 2 الداخلة. 
سنة ابتدءا من تا6يخ   99  : املدة 

التأسيس.
6أ1 املال : حدد في مشلغ 00.000) 
د6هم مقسم إلى 000) حصة من فئة 

00) د6هم للواحدة.
توزيع 6أ1 املال :

اندل�سي   6بيع  مصطفى  السيد 
000) حصة.

التسيير : تم تعيي3 السيد مصطفى 
6بيع اندل�سي كمسير للشركة، ملدة غير 

محددة.
من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

فاتح يناير وتنتهي في )3 ديسمبر.
باملحكمة  تم    : القانوني  اإليداع 
بتا6يخ  الذهب  بواد   االبتدائية 
)2 فبراير 2022 تحت 6قم 303/2022 
وبالسجل التجا6ي تحت 6قم )2079. 
21 P

 ZAK COMMUNICATION
AND DIGITAL

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
بمساهم واحد

6أسمالها : 00.000) د6هم
مقرها االجتماعي : إقامة 30 شقة 8،  
زنقة موالي احمد لوكيلي،  حسا3،  

الرباط 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة بمساهم واحد
بتا6يخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
تم تأسيس شركة   202( أكتوبر   29
ذات املسؤولية املحدودة التي تحمل 

الخصائص التالية :
 ZAK   : التسمية 
 COMMUNICATION AND

.DIGITAL
االستشا6ة في   : الهدف االجتماعي 

التدبير.
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 30 إقامة   : االجتماعي  املقر 
زنقة موالي احمد لوكيلي،    ،8 شقة 

حسا3،  الرباط.
6أسمال: 00.000) د6هم مقسمة 

حصة اجتماعية من فئة   (000 إلى 

00) د6هم للحصة الواحدة.

الشركاء : زكرياء سحنو3 مساهما 

وحيدا. 

: تسير الشركة من طرف  التسيير 

السيد : زكرياء سحنو3.

املدة: 99 سنة.

اإليداع  تم  القانوني:  اإليداع 

التجا6ية  املحكمة  لدى  القانوني 

بالرباط بتا6يخ  1) نوفمبر )202.
6قم السجل التجا6ي: )5591).

22 P

STE SOGH-TRAV
SARL

 LOT AL FARAH, APPARTEMENT

 N°4 IMM N°2122, SALA 

AL JADIDA

بمقت�سى عقد عرفي مؤ6خ بتا6يخ 

5) فبراير 2022 تم إقرا6 ما يلي :

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

الخصائص  تحمل  والتي  املحدودة 

التالية :

.SOGH-TRAV : التسمية

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة بشريك واحد.

األشغال   : االجتماعي  الهدف 

املختلفة أو الشناء، منعش عقا6ي.
6أسمال الشركة : 00.000) د6هم.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

الفرح،  تجزئة   : االجتماعي  املقر 

 ،2(22 العما6ة 6قم   ،4 الشقة 6قم 

سال الجديدة.

التسيير : السيد جمال الو6دي.

بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 

 التجا6ي باملحكمة االبتدائية بسال بتا6يخ 

24 فبراير 2022 تحت 6قم )3553.

23 P

STE DAAKRA SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشـريك وحيد
6أسمال الشركة : 00.000)  د6هم 

دوا6 البراهمة، عامر، سال
العـام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
 DAAKRA شركة  االستثنائي لشركاء 
املسؤولية  ذات  شركة   SERVICES
املحدودة بشريك وحيد املنعـقد بتا6يخ 
21 يناير 2022 تم االتفـاق على ما يلي : 
عشد  السيد  حصص  جميع  بيع 
ياسي3  للسيد  الدعاكري  العزيز 

لقصيو6.
إعـادة تقسيم 6أسمال الشركة :

 (000 لقصيو6  ياسي3  السيد 
حصة.

عشد  السيـد  استقال  التسييـر: 
العزيز الدعاكري من تسييـر الشـركة 

وعـوضـه السيـد ياسي3 لقصيو6.
إعـادة صيـاغة القـانو3 األسـا�سي.

باملحكمة  بالسجل  التقييد  تم 
االبتدائية بســـال تحت 6قم 34303.

بمثابة مقتطف وبيا3

24 P

POLYSERVE
شركة ذات مسؤولية محدودة

6أسمالها : 00.000) د6هم
مقرها االجتماعي : إقامة االزدها6، 
عما6ة 1 شقة 6قم )4، هرهو6ة، 

تما6ة 
املؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
ديسمبر قر6 شركاء شركة   2( بتا6يخ 

POLYSERVE ما يلي :
تفويت 50) حصة اجتماعية من 
00) د6هم للحصة الواحدة من  فئة 
طرف السيد ابيكزير جوزيف إكال إلى 

السيدة بنسعيد منية ؛
تفويت 50) حصة اجتماعية من 
00) د6هم للحصة الواحدة من  فئة 
طرف السيد ابيكزير جوزيف إكال إلى 

السيد بنفا16 6ياض.
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 
 االبتدائية بتما6ة يوم )) فبراير 2022 

تحت 6قم 7440.
25 P

SCK ASSURANCE
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 

لشريك واحد

6أسمالها : 00.000) د6هم

مقرها االجتماعي : مجموعة 

الزيتو3، 6قم 7)، التقدم، الرباط 

بمقت�سى عقد عرفي املؤ6خ بتا6يخ 

الوحيد  الشريك  قر6  ديسمبر   24

لشركة SCK ASSURANCE ما يلي :

تفويت 100 حصة اجتماعية من 

00) د6هم للحصة الواحدة من  فئة 

طرف السيدة الشامي خز6اجي سعاد 

إلى السيدة بنسعيد منية.

 : للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  من 

ذات  شركة  إلى  واحد  لشريك 

مسؤولية محدودة.

تعيي3 السيدة الشامي الخز6اجي 

جميع  ولها  للشركة  مسيرة  سعاد 

الصالحيات لتمثيل الشركة.

تحديث النظام األسا�سي للشركة.

تم اإليداع القانوني لدى محكمة  

بالرباط  التجا6ية  باملحكمة  الضشط 

يوم 4) يناير 2022 تحت 6قم 22088).

26 P

STATION SERVICES FARID
ش.ذ.م.م

الرفع من 6أسمال الشركة
على إثر عقد خاص مؤ6خ بتا6يخ 

5) فبراير 2022 اجتمع شركاء شركة 

STATION SERVICES FARID شركة 

بمقر هذه  ذات مسؤولية محدودة، 

األخيرة وقر6وا املصادقة على ما يلي :

6فع 6أسمال الشركة من 00.000) 

د6هم إلى 000.000.) د6هم.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  أنجز 

 2022 فبراير   24  االبتدائية بسال في 

تحت 6قم 38405.
من أجل املستخرج واإلنجاز

27 P

STE NAJNEM PRO
SARL AU

تأسيس شركة 
بمقت�سى عقد عرفي مؤ6خ بالدا6 
تم   2022 فبراير   9 بتا6يخ  الشيضاء 

تأسيس شركة باملواصفات التالية :
.STE NAJNEM PRO SARL AU

 (( شا6ع   ،75  : االجتماعي  املقر 
 ،(9 الشقة  األول،  الطابق  يناير، 

الدا6 الشيضاء.
اإلنعاش   : االجتماعي  الهدف 
معامالت  بجميع  والقيام  العقا6ي 

الشناء املختلفة.
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
املسؤولية املحدودة بالشريك الوحيد.

الرأسمال : 00.000) د6هم.
الحصص : السيد غانم النجماوي 

000) حصة.
تم تعيي3 السيد غانم   : التسيير 
النجماوي، الحامل للشطاقة الوطنية 
ملدة  للشركة  مسيرا   EA41942 6قم 

غير محدودة.
من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

فاتح يناير إلى )3 ديسمبر.
املدة : تم تحديدها في 99 سنة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
للدا6  التجا6ية  باملحكمة  القانوني 
 2022 فبراير   2( بتا6يخ   الشيضاء 
تحت 6قم 3505)8 والسجل التجا6ي 

6قم 533395.
28 P

STE RENOVTOUS
SARL AU

تأسيس شركة 
بمقت�سى عقد عرفي مؤ6خ بالدا6 
تم   2022 فبراير   8 بتا6يخ  الشيضاء 

تأسيس شركة باملواصفات التالية :
.STE RENOVTOUS SARL AU

 (( شا6ع   ،75  : االجتماعي  املقر 
 ،(19 الشقة  األول،  الطابق  يناير، 

الدا6 الشيضاء.
نجا6ة   : االجتماعي  الهدف 
PVC والقيام  األلومنيوم والحديد أو 
املختلفة  الشناء  معامالت  بجميع 

واالستيراد والتصدير.
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ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بالشريك الوحيد.

الرأسمال : 00.000) د6هم.

السيد عادل لحرش   : الحصص 

000) حصة.

تم تعيي3 السيد عادل   : التسيير 

الوطنية  للشطاقة  الحامل  لحرش، 

6قم BK205308 مسيرا للشركة ملدة 

غير محدودة.

من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

فاتح يناير إلى )3 ديسمبر.

املدة : تم تحديدها في 99 سنة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

للدا6  التجا6ية  باملحكمة  القانوني 

 2022 فبراير   2( بتا6يخ   الشيضاء 

تحت 6قم 3501)8 والسجل التجا6ي 

6قم 533393.

29 P

 ENERGY AUTOMATION

SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

6أسمالها 00.000) د6هم

مقرها االجتماعي : 21 شا6ع مر1 

السلطا3 الطابق األول الرقم 3 الدا6 

الشيضاء

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

 2022 فبراير   (( في  الشيضاء  بالدا6 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة ذات الخصائص اآلتية :

 ENERGY  : التسمية 

.AUTOMATION SERVICES

الهدف : أشغال اإلصالح - الصيانة 

والكتروميكانيكية  امليكانيكية   -

بجميع  واملعدات  اآلليات  لجميع 

التجا6ية  العمليات  وعامة  أنواعها 

املالية   - الصناعية   - السياحية   -

املرتشطة  العقا6ية  وغير  العقا6ية   -

مشاشرة  غير  او  مشاشرة  بصفة 

باألنشطة املشا6 إليها أعاله.

املقر االجتماعي : 21 شا6ع مر1 

السلطا3 الطابق األول الرقم 3 الدا6 

الشيضاء.

املدة : 99 سنة ابتداء من تأسيس 

الشركة.

د6هم   (00.000  : الرأسمال 

مقسم إلى 000) حصة من فئة 00) 

د6هم.

من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

فاتح يناير إلى )3 ديسمبر من كل سنة.
بمقت�سى الفصل 33 من القانو3 

السيد  تعيي3  تم  للشركة  األسا�سي 

ابن عقى محمد والسيد فيحل املهدي 

كمسيرين للشركة ملدة غير محدودة.

والتسجيل  القانوني  اإليداع  تم 

بالسجل التجا6ي باملحكمة التجا6ية 

 2022 فبراير   24 يوم  بالدا6 الشيضاء 

تحت 6قم 4359)8 و 533955.
بيا3 مختصر

30 P

STE VASKOS NEGOCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
6أسمالها 0.000) د6هم

مقرها االجتماعي : 0) شا6ع الحرية 

الطابق 3 شقة 5 الدا6 الشيضاء

1.ت 7)4515

الوحيد  الشريك  قرا6  بمقت�سى 
تقر6  لقد   2022 يناير   24  بتا6يخ 

ما يلي :

الفسخ  على  املصادقة  تمت   -  (

من  ابتداء  للشركة  ألوانه  السابق 

تا6يخه.

 MR AZIZ السيد  تعيي3   -  2

AMADJAR مصفي للشركة.
3 - تحديد مقر التصفية 2) زنقة 

 1 شقة   ( الطابق  بوجمعة  صبري 

الدا6 الشيضاء.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (1 يوم  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

فبراير 2022 تحت 6قم 71)3)8.
بيا3 مختصر

31 P

STE NOVAL TIC
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
6أسمالها 0.000) د6هم

مقرها االجتماعي : 21 شا6ع مر1 
السلطا3 الطابق األول شقة 3 الدا6 

الشيضاء
1.ت 5)4515

الوحيد  الشريك  قرا6  بمقت�سى 
تقر6  لقد   2022 يناير   24  بتا6يخ 

ما يلي :
الفسخ  على  املصادقة  تمت   -  (
من  ابتداء  للشركة  ألوانه  السابق 

تا6يخه.
 MR AZIZ السيد  تعيي3   -  2

AMADJAR مصفي للشركة.
3 - تحديد مقر التصفية 21 شا6ع 
مر1 السلطا3 الطابق األول شقة 3 

الدا6 الشيضاء.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوم الشيضاء  بالدا6   التجا6ية 
 1) فبراير 2022 تحت 6قم 89)3)8.

بيا3 مختصر

32 P

STE TOUCHE MONDE
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

6أسمالها 0.000) د6هم
 GR : مقرها االجتماعي

 ATTAKKADDOUM GH 2 17
ETAGE 2 SIDID BERNOUSI

1.ت 451327
العام  الجمع  قرا6  بمقت�سى 
االستثنائي بتا6يخ 21 يناير 2022 لقد 

تقر6 ما يلي :
الفسخ  على  املصادقة  تمت   -  (
من  ابتداء  للشركة  ألوانه  السابق 

تا6يخه.
 MR KHALID تعيي3 السيد   -  2

HATI مصفي للشركة.
 GR التصفية  مقر  تحديد   -  3
 ATTAKKADDOUM GH 2 17

.ETAGE 2 SIDID BERNOUSI
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (1 يوم  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

فبراير 2022 تحت 6قم 82)3)8.
بيا3 مختصر

33 P

STE PAXASS
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
بشريك وحيد

6أسمالها 0.000) د6هم
مقرها االجتماعي : 2) زنقة صبري 

بوجمعة الطابق ) شقة 1
الدا6 الشيضاء

1.ت 451325
الوحيد  الشريك  قرا6  بمقت�سى 
لقد تقر6 ما   2022 يناير   27 بتا6يخ 

يلي :
الفسخ  على  املصادقة  تمت   -  (
من  ابتداء  للشركة  ألوانه  السابق 

تا6يخه.
 MR AZIZ السيد  تعيي3   -  2

AMADJAR مصفي للشركة.
3 - تحديد مقر التصفية 2) زنقة 
 1 شقة   ( الطابق  بوجمعة  صبري 

الدا6 الشيضاء.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوم الشيضاء  بالدا6   التجا6ية 
 1) فبراير 2022 تحت 6قم 83)3)8.

بيا3 مختصر

34 P

STE FOLOWOR
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
بشريك وحيد

6أسمالها 0.000) د6هم
مقرها االجتماعي : 2) زنقة صبري 

بوجمعة الطابق ) شقة 1
الدا6 الشيضاء

1.ت )45729
الوحيد  الشريك  قرا6  بمقت�سى 
لقد تقر6 ما   2022 يناير   27 بتا6يخ 

يلي :
الفسخ  على  املصادقة  تمت   -  (
من  ابتداء  للشركة  ألوانه  السابق 

تا6يخه.
 MR AZIZ السيد  تعيي3   -  2

AMADJAR مصفي للشركة.
3 - تحديد مقر التصفية 2) زنقة 
 1 شقة   ( الطابق  بوجمعة  صبري 

الدا6 الشيضاء.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (1 يوم  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

فبراير 2022 تحت 6قم 74)3)8.
بيا3 مختصر

35 P

STE VIALA INVEST
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
بشريك وحيد

6أسمالها 0.000) د6هم
مقرها االجتماعي : تجزئة سلوى 6قم 
) الطابق السفلي شقة 2 طيط مليل 

الدا6 الشيضاء
1.ت 451497

الوحيد  الشريك  قرا6  بمقت�سى 
تقر6  لقد   2022 يناير   24  بتا6يخ 

ما يلي :
الفسخ  على  املصادقة  تمت   -  (
من  ابتداء  للشركة  ألوانه  السابق 

تا6يخه.
 MR KHALID تعيي3 السيد   -  2

HATI مصفي للشركة.
تحديد مقر التصفية تجزئة   -  3
سلوى 6قم ) الطابق السفلي شقة 2 

طيط مليل الدا6 الشيضاء.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (1 يوم  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

فبراير 2022 تحت 6قم 75)3)8.
بيا3 مختصر

36 P

CAFE BAKOUCH
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة
ذات الشريك الوحيد

 (5 بتا6يخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
فبراير 2022، تم تأسيس شركة ذات 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد خصائصها كالتالي :
 CAFE BAKOUCH  : التسمية 

مقهى بكوش.
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

الهدف : مقهى.

البراهمة  دوا6   : االجتماعي  املقر 

بوقنادل 6قم 517 الحنشية سال.

 (00.000  : الشركة  6أسمال 

د6هم مقسمة إلى 000) حصة قيمة 

تحريرها  تم  د6هم   (00 واحدة  كل 

بالكامل وموزعة كما يلي :

 (000  : بكوش  أيوب  السيد 

حصة.

املدة : 99 سنة.

أيوب  السيد  تعيي3  تم   : التسيير 

التعريف  لشطاقة  الحامل  بكوش 

مسير   AE24003( 6قم  الوطنية 

للشركة ملدة غير محدودة.

بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 

بسال  االبتدائية  للمحكمة  التجا6ي 

6قم  تحت   2022 فبراير   24 بتا6يخ 

.35509

37 P

FAST POTATOES
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

2022 قد تم تأسيس  3) يناير  تا6يخ 

شركة تحمل الخصائص التالية :

 STE FAST POTATOES : التسمية

.SARL

د6هم   (00.000 املال  6أ1 

فئة  من  حصة   (000 إلى  مقسمة 

00) د6هم للحصة.

 : للشركة  االجتماعي  النشاط 

مطعم وخدمات الوجشات السريعة.

تجزئة   (41(  : االجتماعي  املقر 

العيايدة   4 سيدي عشد هللا الشطر 

سال.

السيد   : تسيير الشركة من طرف 

عشد  والسيد  بداني  الرحيم  عشد 

الواحد الحاجي.

 : التجا6ي  السجل  التقييد  6قم 

35497 باملحكمة االبتدائية بسال.

38 P

 STE LOCATION MAJAARA
TOURS

SARL
تاسيس شركة

العرفي   العقد  شروط  حسب 
تم تاسيس   ،2022 يناير   (9 بتا6يخ 
محدودة  لشركة  االسا�سي  النظام 
املميزات  حسب  وذلك  املسؤولية 

التالية :
 STE LOCATION  : التسمية 

.MJAARA TOURS SARL
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة.
تجزئة املجاعرة   : املقر االجتماعي 

القطاع ) الرقم 228 جرف امللحة.
الغرض والغاية : كراء السيا6ات.

من تا6يخ  سنة ابتداء   99  : املدة 
تسجيل الشركة في السجل التجا6ي.

6اسمال الخاص : 00.000) د6هم 
000) حصة اجتماعية  مقسمة على 
في  حصة  لكل  د6هم   (00 فئة  من 

حوزة الشريك الوحيد :
الحامل  بوشتى  الغما6ي  السيد 
6قم  الوطنية  التعريف  للشطاقة 

GM(9414 .. 500 حصة.
الحامل  عادل   الكنوني  السيد 
6قم  الوطنية  التعريف  للشطاقة 

GJ(5340  .. 500 حصة.
من  ابتداء   : االجتماعية  السنة 
فاتح يناير الى )3 ديسمبر من كل سنة.
السيد مستقيم مروا3   : املديرية 
الوطنية  التعريف  لشطاقة  الحامل 

6قم GJ31110، ملدة سنة واحدة.
باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 
االبتدائية بلقصيري بتا6يخ 24 فبراير 

.2022
39 P

STE ZEN INVEST
شركة ذات مسؤولية محدودة

بيع حصص 
بتا6يخ مؤ6خ  عرفي   بعقد 
  9 فبراير 2022 مسجل بالرباط بتا6يخ
بيع حصص  تم   ،2022 فبراير   22  
السيد بنسعيد محمد مهدي بطاقة 

250 حصة   ..A339(97 وطنية 6قم 
 ZEN يمتلكها في شركة زين انفيست 
الى السيد الو6ديغي عادل   INVEST
مع   A213303 6قم  وطنية  بطاقة 
استقالة السيد بنسعيد محمد مهدي 
من التسيير وتعيي3 السيد الو6ديغي 
عادل مكانه وقد تم تحديث القانو3 
االسا�سي للشركة ليصشح الراسمال:  
 (000 الى  مقسم  د6هم   (00.000
مقسمة  د6هم   (00 فئة  من  حصة 

كالتالي :
الو6ديغي عادل يملك 500 حصة 

شريك ومسير للشركة.
 250 يملك  الشوشيخي  سهيل 

حصة، شريك ومسير للشركة.
 250 يملك  النبي  عشد  الدوش 

حصة، شريك ومسير للشركة.
بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 
التجا6ي 6قم 479)4) ملدينة الرباط 
تحت 6قم   ،2022 فبراير   24 بتا6يخ 

.(22423
مقتطف وبيا3 لالشها6

40 P

 CENTRE DE NEPHROLOGIE
 ET DE DIALYSE SALA

 AL JADIDA
 PAR ABREVIATION CNDSJ 

SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة
6اسمالها : 5.000.000 د6هم

مقرها االجتماعي : )72 شا6ع 
النخيل سال الجديدة سال

السجل التجا6ي 6قم : 35489 سال
تاسيس شركة

بتا6يخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
 27 يناير 2022 بسال، قر6ت السيدة 
تتميز  شركة  تاسيس  لشنى  افروخي 

بالخصائص التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

مسؤولية محدودة بمساهم وحيد.
اسم الشركة : مركز امراض الكلي 

سال الجديدة.
 CENTRE DE NEPHROLOGIE
  ET DE DIALYSE SALA AL JADIDA
 PAR ABREVIATION CNDSJ

.SARL
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)72 شا6ع النخيل   : مقر الشركة 
سال الجديدة سال.

النشاط : عيادة امراض الكلي.
د6هم   5.000.000  : الراسمال 
فئة  من  حصة   5000 الى  مقسمة 
مدفوعة  للحصة،  د6هم   (000
بالكامل  ومخصصة  بالكامل 

للمساهم الواحد.
من فاتح يناير الى   : السنة املالية 

)3 يناير.
طشيشة  افروخي،  لشنى   : التسيير 
الكلي،  أمراض  في  أخصائية 
6قم  الوطنية  الشطاقة  على  حاصلة 

.AB((5259
تم تسجيل تسجيل تاسيس شركة 
»مركز امراض الكلي سال الجديدة« 
6قم  تحت  بسال  التجا6ي  بالسجل 

27) بتا6يخ )2 فبراير 2022.
ملخص من أجل النشر واالشها6

من طرف السيدة املسيرة

41 P

FITECO
CABINET COMPTABLE AGREE
 DOMICILIATION CREATION

 STE LZK SERVICES
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة
بشريك وحيد

6اسمالها : 00.000) د6هم
مقرها االجتماعي : زنقة الرحامنة 
الطابق السفلي اقامة و6زازات 
كلميمة بو6كو3 الدا6الشيضاء

تاسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي مؤ6خ بتا6يخ 
بالدا6الشيضاء   ،2022 فبراير   9
القانو3 االسا�سي لشركة ذات  حر6 
وحيد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

ذات املواصفات التالية :
ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.
ل.ز.ك   : االجتماعي  االسم 

سرفيس.
وشراء  بيع   : االجتماعي  املوضوع 
بصفة  والتجا6ة  املكتبية  اللوازم 

عامة.

الرحامنة  زنقة   : االجتماعي  املقر 
و6زازات  اقامة  السفلي  الطابق 

كلميمة بو6كو3 الدا6الشيضاء
املدة : 99 سنة.

الراسمال   : االجتماعي  الراسمال 
مقسمة   د6هم   (00.000 االجتماعي 
من  اجتماعية،  حصة   (000 على 
00) د6هم، للواحدة  مكتتشة في  فئة 

املجموع كلها كما يلي :
 (000  ... محمد  لز6ق  السيد 

حصة.
عهد به للمسير الواحد   : التسيير 

لز6ق محمد ملدة غير محدودة.
تسجيل  تم   : التجا6ي  السجل 
التجا6ية  املحكمة  لدى  الشركة 
فبراير   24 بتا6يخ  بالدا6الشيضاء 

2022، تحت 6قم )53391.
تم االيداع القانوني لدى املحكمة 
بتا6يخ بالدا6الشيضاء   التجا6ية 
6قم  تحت   ،2022 فبراير   24  

.8(4314
42 P

 STE GARGANTUESQUE
SARL AU

تاسيس شركة
بموجب عقد عرفي مؤ6خ في فاتح 
النظام  انشاء  تم   ،202( سبتمبر 
املسوؤلية  ذات  للشركة  االسا�سي 
محدودة بشريك وحيد، وخصائصها 

كما يلي :
 GARGANTUESQUE  : التسمية 

.SARL AU
استغالل   : االجتماعي  الهدف 

مقهى، سناك اكالت سريعة.
: السيد أمي3 الغسا�سي  الشريك  

الشريك الوحيد.
املدة : 99 سنة من تا6يخ التاسيس.

املسير : السيد أمي3 الغسا�سي.
املقر الرسمي : 6قم 24 شا6ع عمر 
 ،C2 ادلويس  تجزئة  الخطاب،  ابن 

أكدال الرباط.
د6هم مقسمة   (0.000  : 6اسمال 
الى 00) حصة بقيمة 00) د6هم لكل 
الوحيد  الشريك  تخص  والتي  منها 

أمي3 الغسا�سي.

بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 
التجا6ي باملحكمة التجا6ية بالرباط 
تحت 6قم   ،202( أكتوبر   21 بتا6يخ 

.(55427
43 P

 STE SEWS - CABIND
MAROC

شركة مساهمة مبسطة
6اسمالها : 350.000.000 د6هم

مقرها االجتماعي : املنطقة 
الصناعية احمد بن ايشو، كم 9 

طريق الرباط، عي3 حرودة املحمدية
السجل التجا6ي 6قم : )))3) 

املحمدية
اعال3 قانوني

العادي  العام  الجمع  خالل 
املنعقد بتا6يخ 4) يناير 2022، تقر6 

ما يلي :
السيد  باستقالة  علما  احاطة 
أكيهيرو كومو6ي من منصشه كمدير 

و6ئيس الشركة.
بالنكو،  اند6يا  السيد  تعيي3 
ايطالي   ،(970 فبراير   22 في  املولود 
الجنسية، والحامل لجواز السفر 6قم 
للشركة،  كرئيس   ،  YB(832297
الجمع  حتى  أي  واحدة،  سنة  ملدة 
العام العادي املنعقد للموافقة على 
في  املغلقة  املالية  للسنة  الحسابات 

)3 ما16 2023.
تم االيداع القانوني بقلم املحكمة 
االبتدائية باملحمدية بتا6يخ 22 فبراير 
والتسجيل   4(7 6قم  تحت   ،2022
التجا6ي  بالسجل  التعديلي 
 ،2022 فبراير   22 للمحمدية بتا6يخ 

تحت 6قم 482.
االيداع الرئيس

44 P

STE  ALUMINUIM BADYE
SARL

مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
2022، تم  4) فبراير  ومسجل بتا6يخ 
املسؤولية،  محدودة  شركة  انشاء 

والتي تحمل الخصائص التالية :

 STE ALUMINUIM  : التسمية 
.BADYE SARL

في  مقاول   : االجتماعي  الهدف 
نجا6ة االملنيوم وأشغال مختلفة.

 (00.000  : الشركة  6اسمال 
د6هم.

االنشعاث  حي   : االجتماعي  املقر 
زنقة شا6 6قم )19 سال.

مدة الشركة : 99 سنة ابتداء من 
تا6يخ التأسيس.

عشد  السيد  تعيي3  تم   : التسيير 
الرحيم بديع كمسير للشركة.

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 
 38328 6قم  تحت  بسال  االبتدائية 

بتا6يخ )2 فبراير 2022.
مقتطف وبيا3

45 P

 STE  ALPHA HARDWARE
SARL AU

  (5 بتا6يخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
الشركة  مسير  قر6   ،202( ديسمبر 

ما يلي :
حل الشركة.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضشط 
تحت   ،2022 فبراير   2( بسال بتا6يخ 

6قم 38393.
مقتطف وبيا3

46 P

STE WALL AND FLORING
SARL AU

بتا6يخ 3) أكتوبر )202 وبموجب 
عقد الجمع العام االستثنائي املسجل 
 ،202( ديسمبر   20 بتا6يخ  بالرباط 

تقر6 ما يلي :
تفويت السيد مصطفى عنتري ل 
السيد  لفائدة  بالشركة  حصة   (00
د6هم للحصة   (00 6شيد عنتري ب 

الواحدة.
للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 
من شركة ذات املسؤولية املحدودة 
ذات  شركة  الى  وحيد  بشريك 

املسؤولية املحدودة.
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تعيي3 السيد 6شيد عنتري كمسير 

ثاني للشركة ملدة غير محدودة.

العنوا3  الى  الشركة  مقر  تحويل 

التالي : ) شقة 6قم )، الطابق )، حي 

الفردو1 املسيرة ) تما6ة.

من  )و4و1و34  الشنود  تعديل 

قانو3 الشركة.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 

االبتدائية  املحكمة  لدى  الضشط 

تحت   ،2022 فبراير   2( بسال بتا6يخ 
6قم 38390.

47 P

االستاذ أمي3 جديد

موثق

مقرها : )1) شا6ع سيدي عشد الرحما3 حي 

الهنا الدا6الشيضاء

الهاتف : 95.)05.22.94.0

CENTRE DE REMISE 
 EN FORME - W

شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد
6اسمالها : 00.000) د6هم

مقرها االجتماعي : الدا6الشيضاء، 4) 
زنقة ابن كثير املعا6يف سابقا

السجل التجا6ي 6قم : 297343

تلقاه  توثيقي  عقد  بمقت�سى 

موثق  جديد،  امي3  االستاذ 

يوليو   (3 بتا6يخ  بالدا6الشيضاء 

 ABDELILAH السيد  وهب   ،202(

الحصص  جميع   DADOUNE

بشركة  يمتلكها  التي  االجتماعية 

 CENTRE DE REMISE EN

محدودة  شركة   ،  FORME - W
6اسمالها  وحيد،  بشريك  املسؤولية 

االجتماعي   مقرها  د6هم،   (00.000
كثير  ابن  زنقة   (4 الدا6الشيضاء، 

السيدة  لفائدة  سابقا.  املعا6يف 

.FATIMA MERINI

الحصص  هشة  لعقد  نتيجة 

 CENTRE DE لشركة  االجتماعية 

شركة   ،REMISE EN FORME - W

وحيد،  بشريك  املسؤولية  محدودة 

تم تعديل النظام االسا�سي للشركة 

والراسمال االجتماعي بحيث أصشحت

مالك   ،FATIMA MERINI السيدة 

000) حصة اجتماعية من 6اسمال 

 (00.000 في  حدد  الذي  الشركة 

حصة   (000 كل  أ3  بحيث  د6هم، 

د6هم   (00 ب  تقد6  اجتماعية 

للواحدة.

 FATIMA MERINI .. السيدة 

000) حصة االجتماعية.

 : االجتماعية  الحصص  املجموع 

000) حصة.

والتصريح  القانوني  االيداع  تم 

بالتقييد بالسجل التجا6ي باملحكمة 

بتا6يخ بالدا6الشيضاء   التجا6ية 

6قم  تحت   ،202( سبتمبر   23  

.793841
ملخص للنشر

االستاذ أمي3 جديد
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االستاذ أمي3 جديد

موثق

مقرها : )1) شا6ع سيدي عشد الرحما3 حي 

الهنا الدا6الشيضاء

الهاتف : 95.)05.22.94.0

STE MEDIA ASSABAH
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد
6اسمالها : 00.000) د6هم

مقرها االجتماعي : 7)2 اقامة 

الفتح شا6ع ابراهيم الروداني املمتد 

الطابق االول 6قم 3 الدا6الشيضاء

السجل التجا6ي 6قم : 7)5270

بتا6يخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

تم  والذي   ،202( ديسمبر   29  

ايداعه بديوا3 االستاذ أمي3 جديد، 

يناير   (2 بتا6يخ  موثق بالدا6الشيضاء 

تغيير  الوحيد  الشريك  قر6   ،2022

 MEDIA التسمية االجتماعية لشركة

ASSABAH SARL AU، الى :

شركة   ACH NEWS SARL AU

محدودة املسؤولية بشريك وحيد.

وبناء على هذا تم تعديل الفصل 2 

من النظام االسا�سي للشركة وأصشح 

كالتالي :

 ACH  : هي  االجتماعية  التسمية 

محدودة  شركة   NEWS SARL AU

املسؤولية بشريك وحيد.

الشاقي لم يتم تغييره.

والتصريح  القانوني  االيداع  تم 

بالتقييد بالسجل التجا6ي باملحكمة 

بتا6يخ بالدا6الشيضاء   التجا6ية 

  7 فبراير 2022، تحت 6قم 100))8.
ملخص للنشر

االستاذ أمي3 جديد
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االستاذ أمي3 جديد

موثق

مقرها : )1) شا6ع سيدي عشد الرحما3 حي 

الهنا الدا6الشيضاء

الهاتف : 95.)05.22.94.0

STE MEDIA ASSABAH
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

6اسمالها : 00.000) د6هم

مقرها االجتماعي : 7)2 اقامة 

الفتح شا6ع ابراهيم الروداني املمتد 

الطابق االول 6قم 3

السجل التجا6ي 6قم : 7)5270

تلقاه  توثيقي  عقد  بمقت�سى 

موثق  جديد،  امي3  االستاذ 

ديسمبر   (4 بتا6يخ  بالدا6الشيضاء 

االسا�سي  القانو3  وضع  تم   ،202(

للشركة محدودة املسؤولية بشريك 

وحيد ذات الخصائص التالية :

 STE MEDIA  : التسمية 

شركة   ،ASSABAH SARL AU

محدودة املسؤولية بشريك وحيد.

نو6ة  السيدة   : الوحيد  الشريك 

الفوا6ي.

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

سواؤ  الشركة  تهدف   : الهدف 

بالنيابة  اما  خا6جه،  أو  املغرب  في 

ثالثة،  أطراف  عن  بالنيابة  أو   عنها، 

بأي شكل  أو باالشتراك أو املشا6كة، 

من االشكال الى :

تحرير وطشع ونشر وتمثيل جميع 
والروزنامات  واملنشو6ات  االعمال 
ومختلف  والدو6يات  والنشرات 
املصو6ة  ذلك  في  بما  الوثائق 

وااللكترونية.
املحتويات  انواع  جميع  نشر 
ذلك  في  بما  والويب،  االنترنت  عبر 
الصوتية،  واملحتويات  الفيديوهات 
التي ال تتعا6ض مع قواني3  الصحافة 

والنشر.
الكترونية  قناة  او  اداعة  إنشاء 
املنظم  القانو3  مقتضيات  وفق 

للمجال.
د6اسة السوق والتواصل بجميع 

أشكاله.
واملؤتمرات  الندوات  تنظيم 
في  املعا6ف  نشر  وسائل  وجميع 

مختلف املجاالت.
عن  املنجزة  السوق  د6اسات 
طريق التحقيقات واستطالعات الري 
والشحوث واالحصاءات أو من خالل  
منها  الغرض  أخرى  اجراءات  أي 
التجا6ية  املؤسسة  وتنظيم  تسهيل 
جميع  من  املنتجات  ونشر  وتسويق 

االنواع.
بصنع  املتعلقة  االعمال  جميع 
والنماذج  الرسومات  وانتاج 

)املاكيت).
واالخراج  التاليف  و  التصميم 
الحصري،  واالستغالل  وااليداع 
للرسومات  الشركة،  لصالح 
والعالمات التجا6ية والوثائق املصو6ة 
وبراءات  والترخيص  والخرائط 

االختراع.
مشا6كة الشركة بجميع الوسائل 
في جميع الشركات او الشركات التي تم 
انشاؤها او التي سيتم انشاؤها، سيما 
جديدة  شركات  انشاء  طريق  عن 
تحالفات  او  اندماج  عمليات   او 

او جمعيات للمشا6كة.
حيازة واالستغالل املشاشر  صنع، 
عمل  اي  تاجير  او  املشاشر،  غير   او 
او مؤسسة او مشنى يمكن استخدامه 
من  الي  االشكال  من  شكل  باي 

االغراض املذكو6ة اعاله.
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توفير واالتاحة للجمهو6 او لفئات 

االشا6ات  الجمهو6،  من   معينة 

اي  من  الرسائل  او  الكتابات  او 

املراسالت  طابع  لها  ليس  التي  نوع، 

الخاصة، عن طريق عملية االتصال.

توفير خدمة او اكثر من خدمات 

االتصاالت الصوتية للجمهو6، بما في 

ذلك خدمات الشث االذاعي.

ا6سال  او  ا6سال  في   الشروع 

االشا6ات أو  االشا6ات  استقشال   او 

أو الكتابات او االصوات أو املعلومات 

االسالك  بواسطة  نوع  أي  من 

موجات  أو  الراديوية  الكهرباء  أو 

االنظمة   من  غيرها  أو  الراديو 

الكهرومغناطيسية وفق القانو3 6قم 

24-91 املتعلق بالبريد واالتصاالت.

تم  اذاعي  برنامج  أي  تنفيذ 

تصميمه و/أو انتاجه داخليا بوسائله 

وانتاجه  تصميمه  تم  أو  الخاصة 

بواسطة هياكل االنتاج املوجودة في 

السوق.

انتاج أو املشا6كة في انتاج او شراء 

أي برنامج بهدف بثه للجمهو6..

املعامالت  جميع  أعم،  وبصو6ة 

املالية أو  الصناعية  او   التجا6ية 

 أو املنقولة أو العقا6ية املتعلقة بشكل 

كليا أو جزئيا،  مشاشر أو غير مشاشر، 

بأي من االشياء املذكو6ة اعاله او باي 

�سيء مشابه أو ذي صلة، يحتمل أ3 

يكو3 لصالح تنمية وتطوير الشركة.

ا لدا6الشيضاء،    : املقر االجتماعي 

ابراهيم  شا6ع  الفتح  اقامة   2(7

الروداني املمتد الطابق االول 6قم 3.

املدة : 99 سنة ابتداء من التقييد 

بالسجل التجا6ي.

 (00.000 في  حدد   : الراسمال 

حصة   (000 الى  مقسمة  د6هم 

د6هم   (00 اجتماعية بقيمة مسماة 

بكاملها  محر6ة  الواحدة  للحصة 

مرقمة من ) الى 000) حصة.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 

السيدة نو6ة الفوا6ي املعنية مسيرة 

وحيدة ملدة غير محدودة.

التوقيع : تكو3 الشركة ملزمة لكل 

عقد يخصها موقع من طرف املسيرة 

الوحيدة املذكو6ة أعاله.

والتصريح  القانوني  االيداع  تم 

بالتقييد بالسجل التجا6ي باملحكمة 

6قم  تحت  بالدا6الشيضاء  التجا6ية 

.449955

ملخص للنشر

االستاذ أمي3 جديد

 50 P

STE TRACRED

SARL

CAPITAL : 1.000.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : BD MY ISMAIL

 A COTE STATION BP 104

ARFOUD

حل الشركة مسشقا
العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

بتا6يخ  با6فود  املنعقد  االستثنائي 

قر6 الجمع العام   ،2022 فبراير   (1

 TRACRED االستثنائي لشركاء شركة

ب  6اسمالها  يقد6  والتي   ،SARL

مقرها  والواقع  د6هم،   (.000.000

اسماعيل  موالي  شا6ع  االجتماعي 

القرب من محطة زير صندوق البريد 

04) أ6فود ما يلي :

حل الشركة مسشقا.

تعيي3 السيد عشد الرحما3 التايك 

مسؤوال عن حل الشركة.

شا6ع  الشركة  حل  مقر  تحديد 

موالي اسماعيل بالقرب من محطة 

زير صندوق البريد 04) أ6فود.

تم االيداع القانوني لدى املحكمة 

 28 بتا6يخ  بالراشدية  االبتدائية 

فبراير 2022، تحت 6قم 2022/115.

51 P

 STE HASSAR TRANSPORT
SARL AU

الجمعية  قرا6  بمقت�سى 
يوم املنعقدة  العادية  الغير   العامة 

 STE لشركة   ،202( ديسمبر   3(  
 HASSAR TRANSPORT SARL AU
9) الطابق  ومقرها االجتماعي تجزئة 
االول شا6ع الحاج مسعود الوفكري 

حي السالم اكادير.
قشل  للشركة  النهائية  التصفية 

اوانها.
الخليل  الشلح  السيد  تعيي3 

لتصفية الشركة.
تم االيداع القانوني لدى املحكمة 
فبراير   28 بتا6يخ  باكادير  التجا6ية 

2022، تحت 6قم 08745).
52 P

 STE IMMOBILIERE
BOUKARABILA

SARL
بتا6يخ العام  الجمع   بموجب 
شركاء  قر6   2007 ديسمبر   (4  
 STE IMMOBILIERE شركة 
ذات  شركة   ،BOUKARABILA
6اسمالها  محدودة،  مسؤولية 
ومقرها  د6هم   (00.000 االجتماعي 
االجتماعي وجدة، شا6ع اد6يس االكبر 
اقامة اد6يس االكبر الطابق الساد1 

الشقة 6قم 2) تقر6 ما يلي :
 STE لشركة  املسشق  الحل 
 IMMOBILIERE BOUKRABILA
SARL، بالعنوا3 التالي : وجدة، شا6ع 
االكبر  اد6يس  اقامة  االكبر  اد6يس 

الطابق الساد1 الشقة 6قم 2).
يحي  بوكربيلة  السيد  تعيي3 

كمصفي للشركة بالعنوا3 التالي :
اقامة  اد6يس االكبر  وجدة شا6ع 
الساد1  الطابق  االكبر  اد6يس 

الشقة 6قم 2).
بكتابة  القانوني  االيداع  تم 
التجا6ية  املحكمة  لدى  الضشط 
تحت   ،2008 ما16   4 بوجدة بتا6يخ 

6قم 73.
للخالصة واالشا6ة 

التسيير

53 P

مكتب السيد حسن الخلوفي

زاوية شا6ع االستقالل

وزنقة ابن 6شد الطابق 3 عما6ة بنعدي وجدة

الهاتف : )7.)0.)7

الفاكس : )0.7).25

 STE COMPLEXE
 TOURISTIQUE AL

MANSOUR
SARL

RC N° : 31095
العام  الجمع  محضر  بموجب 
 STE بتا6يخ 0) ديسمبر )202 لشركة
 COMPLEXE TOURISTIQUE AL
6اسمالها  ش.ذ.م.م.،   ،MANSOUR
ومقرها  د6هم   (0.000 االجتماعي 
حي املسيرة زنقة الدو6ة   : االجتماعي 

6قم 4 وجدة، تقر6 ما يلي :
 STE لشركة  املسشق  الحل 
 COMPLEXE TOURISTIQUE AL

.MANSOUR SARL
: حي املسيرة زنقة  بالعنوا3 التالي 

الدو6ة 6قم 4 وجدة.
عشد  بوكربيلة  السيد  تعيي3 
بالعنوا3  للشركة  كمصفي  الوهاب 

التالي : 
 4 6قم  الدو6ة  زنقة  املسيرة  حي 

وجدة.
بكتابة  القانوني  االيداع  تم 
التجا6ية  املحكمة  لدى  الضشط 
2022، تحت  2) يناير  بوجدة بتا6يخ 

6قم 4).
للخالصة واالشا6ة

السيد حسن الخلوفي

54 P

مكتب السيد حسن الخلوفي

زاوية شا6ع االستقالل

وزنقة ابن 6شد الطابق 3 عما6ة بنعدي وجدة

الهاتف : )7.)0.)7

الفاكس : )0.7).25

STE SEWTO
SARL

RC N° : 29659
العام  الجمع  محضر  بموجب 
 STE )202 لشركة  بتا6يخ فاتح نونبر 
6اسمالها  ش.ذ.م.م.،   ،  SEWTO
ومقرها  د6هم   (00.000 االجتماعي 
االجتماعي : تجزئة الطلحاوي 6قم )9 

طريق العونية وجدة، ، تقر6 ما يلي :
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الرفع من 6اسمال االجتماعي بمشلغ 

00.000) د6هم  400.000 د6هم من 

طريق  عن  د6هم   500.000 ليصشح 

السائلة واملستحقة  الديو3  مقاصة 

الدفع من الشركة.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 

التجا6ية  املحكمة  لدى  الضشط 

بوجدة بتا6يخ 29  نونبر )202، تحت 

6قم 4078.
للخالصة واالشا6ة

السيد حسن الخلوفي

55 P

مكتب السيد حسن الخلوفي

زاوية شا6ع االستقالل

وزنقة ابن 6شد الطابق 3 عما6ة بنعدي وجدة

الهاتف : )7.)0.)7

الفاكس : )0.7).25

STE ECO FORAGE

SARL AU 

RC N° : 28443

الوحيد  الشريك  قرا6  بموجب 

 STE لشركة   2020 أكتوبر   5 بتا6يخ 

ذات  ش.ذ.م.م   ،ECO FORAGE

االجتماعي  6اسمالها  وحيد،  شريك 

 : د6هم ومقرها االجتماعي   (00.000

04) شا6ع عالل بن عشد هللا الطابق 

قر6  بوجدة،   (9 الساد1 شقة 6قم 

ما يلي :

 (04 : من  تحويل املقر االجتماعي 

الطابق  هللا  عشد  بن  عالل  شا6ع 

9) وجدة الى حي  الساد1 شقة 6قم 

االندلس اقامة كنزي ) بلوك د عما6ة 

 1 6قم  الشقة  اال6�سي  الطابق   (

وجدة.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 

التجا6ية  املحكمة  لدى  الضشط 

 ،202( ديسمبر   24 بتا6يخ  بوجدة 

تحت 6قم 4440.
للخالصة واالشا6ة

السيد حسن الخلوفي

56 P

مكتب السيد حسن الخلوفي

زاوية شا6ع االستقالل

وزنقة ابن 6شد الطابق 3 عما6ة بنعدي وجدة

الهاتف : )7.)0.)7

الفاكس : )0.7).25

STE SABER DISTRIBUTION
SARL

RC N° : 33565

العام  الجمع  محضر  بموجب 

لشركة   202( سبتمبر   20 بتا6يخ 

 ،STE SABER DISTRIBUTION
االجتماعي  6اسمالها  ش.ذ.م.م.، 

 : د6هم ومقرها االجتماعي   (00.000

الطابق اال6�سي تجزئة بلحسي3 6قم 

)8 مكر6  وجدة، ، تقر6 ما يلي :

نقل   : االجتماعي  الغرض  تمديد 

الشضائع نيابة عن الغير.

تعيي3 مسيرة جديدة.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 

التجا6ية  املحكمة  لدى  الضشط 

بوجدة بتا6يخ 23 نونبر )202، تحت 
6قم ))40.

للخالصة واالشا6ة

السيد حسن الخلوفي

57 P

STE SOGEFICOM

 STE RAYA JAMAL
SARL

تم تاسيس شركة ذات املسؤولية 

فبراير   8 بتا6يخ  فا1  في  املحدودة 

2022، ذات الخصائص التالية :

 STE RAYA JAMAL  : التسمية 

.SARL

املقر االجتماعي : متجر 2 القطعة 

وسط  الخيل  ملعب  بريستيجيا   3

املدينة ILOT20 فا1.

للنساء  الحالقة   : الهدف 

.COIFFEUR POUR DAMES

املدة : 99 سنة.
6اسمال : 00.000) د6هم مقسمة 

د6هم   (00 000) حصة من فئة  الى 

لكل واحدة.

نعيمة  عوا3  السيدة   : الشركاء 

500 حصة ب 50.000 د6هم.

السيد عوا3 الحسنية 500 حصة 
ب 50.000 د6هم.

نعيمة  عوا3  السيدة   : التسيير 
والسيدة عوا3 الحسنية.

نعيمة  عوا3  السيدة   : االمضاء 
والسيدة عوا3 الحسنية.

لدى  القانوني  االيداع  تم 
تحت 6قم  املحكمة التجا6ية بفا1، 
2022/1034 بتا6يخ 25 فبراير 2022.
58 P

 STE GOUZIR
CONSTRUCTION

شركة ذات مسؤولية محدودة
بشريك وحيد

مقرها االجتماعي : الطابق االول، 
6قم 4) ودادية الهناء حي الفتح 

الجديد خريشكة
تاسيس شركة

بتا6يخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
تم  بخريشكة   ،2022 فبراير   2(  
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

املحدودة ذات الخصائص التالية :
 STE GOUIZIR  : التسمية 

CONSTRUCTION SARL. AU
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
املساهم  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الواحد.
االول  الطابق   : االجتماعي  املقر 
الفتح  حي  الهناء  ودادية   (4 6قم 

الجديد خريشكة.
6اسمال : 00.000) د6هم مقسمة 
الى 000) حصة من فئة 00) د6هم .

توزيع 6اسمال : 
 (000  ... اكويزير  صالح  السيد 

حصة.
أشغال  منعش عقا6ي،    : الهدف 

مختلفة والتجا6ة.
اكويزير  صالح  السيد   : التسيير 

ملدة غير محدودة.
فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 
ديسمبر باستثناء   3( يناير وتنتهي في 
السنة االولى التي تبتدأ بعد التسجيل 

في السجل التجا6ي.

الشركة  تسجيل  تم   : التسجيل 

باملحكمة  التجا6ي  بالسجل 

 7499 االبتدائية بخريشكة تحت 6قم 

بتا6يخ 25 فبراير 2022.

59 P

STE CHIBI FUN
شركة ذات مسؤولية محدودة

مقرها االجتماعي :  حي املغرب العربي 
6قم 341 الطابق االول تما6ة

حل الشركة
بتما6ة  مؤ6خ  محضر  بمقت�سى 

للجمع   ،202( ديسمبر   (7 بتا6يخ 

 CHIBI لشركة  العادي  الغير  العام 
 (00.000 6اسمالها  ش.م.م.،   ،FUN

د6هم، مقرها االجتماعي   حي املغرب 

العربي 6قم 341 الطابق االول تما6ة.

تم االقرا6 باالجماع على ما يلي :

حل الشركة.

تعيي3 مصفي الشركة في شخص 

السيد القشيري العربي.

تعيي3 مقر حل الشركة.

االيداع  الشركة.تم  تصفية 

الضشط  مكتب  لدى  القانوني 

باملحكمة التجا6ية بالرباط بتا6يخ 1) 

فبراير 2022، تحت 6قم 22252).

60 P

STE MIYARI
SARL AU

تاسيس شركة
 (8 بموجب عقد عرفي مؤ6خ في 

2022، تم تاسيس شركة ذات  يناير 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد، لها 

الخصائص التالية :

 STE MIYARI SARL  : التسمية 

.AU

الهدف االجتماعي : نقل الشضائع، 

االشغال املختلفة أو الشناء.

شا6ع انوال   23  : املقر االجتماعي 

 4 6قم  مكتب   (( فلو6ي  اقامة 

ميموزة القنيطرة.

الراسمال : حدد 6اسمال الشركة 

في 00.000) د6هم.
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السيدة  عينت   : الشركة  تسيير 
مع  للشركة  مسيرة  جمعاء  بوعطية 

جميع الصالحيات.
بكتابة  القانوني  االيداع  تم 
االبتدائية  باملحكمة  الضشط 
بالقنيطرة تحت السجل التجا6ي 6قم 

.1429(
للنسخ والشيا3

الوكيل

61 P

STE GROUPE SCOLAIRE
IBN MAJID PRIVE

السجل التجا6ي 6قم : 21859)
تغيير تسمية الشركة

بمقت�سى عقد  عرفي حر6 بتما6ة 
الجمع  قر6   ،2022 فبراير   2( في 
 GROUPE لشركة  االستثنائي  العام 
 ،SCOLAIRE IBN MAJID PRIVE
 (00.000 6اسمالها  ش.ذ.م.م.، 
مقرها بتما6ة دوا6 النويفات،  د6هم، 
مركز   ،1992 ص.ب  عتيق،  عي3 

التوزيع ما يلي :
لتصشح  الشركة  تسمية  تغيير 
 ZENITH SCHOOL PRIVE
 GROUPE عوض   ،TEMARA

.SCOLAIRE IBN MAJID PRIVE
االساسية  القواني3  تحيي3 

للشركة.
من   3 املادة  تعديل  تم  وبذلك 

القانو3 االسا�سي للشركة.
كتابة  لدى  القانوني  االيداع  تم 
الضشط باملحكمة االبتدائية بتما6ة، 
تحت 6قم   ،2022 فبراير   24 بتا6يخ 

.7551
من أجل االستخالص والشيا3

62 P

STE ATLAS BEST CAR
ش.م.م

كراءالسيا6ات بدو3 سائق
بئر انز6ا3 6قم 27) مكر6 الطابق 

الثاني خنيفرة
نص التأسيس

بتا6يخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
تم تأسيس شركة   2022 يناير   3(  
ذات مسؤولية محدودة باملواصفات 

التالية :

 STE ATLAS شركة   : التسمية 
.BEST CAR

مسؤولية  ذات  شركة   : الصفة 
محدودة.

انز6ا3 6قم  بئر   : املقر اإلجتماعي 
27) مكر6 الطابق الثاني خنيفرة.

الغرض : 
كراءالسيا6ات بدو3 سائق.

 (00.000.00 الرأسمال : حدد في 
000) حصة موزعة  د6هم موزع إلى 

على الشكل التالي :
السيد سفيا3 عزمي 000)حصة.
التسيير : تسيير الشركة من طرف 
وذلك  علوي  االبيض  محمد  السيد 

ملدة غير محددة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
القانوني للشركة لدى كتابة الضشط 
بتا6يخ  بخنيفرة  اإلبتدائية  باملحكمة 
1) فبراير 2022 تحت 6قم 2022/64 

السجل التجا6ي 6قم 87)4.
63 P

STE. ARCHI STONE
ش.م.م

مهند1 معما6ي
6قم 17 تجزئة القايد اد6يس، 

خنيفرة
نص التأسيس

 (2 بتا6يخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم تأسيس شركة ذات   202( يوليو 
وحيد  بشريك  محدودة  مسؤولية 

باملواصفات التالية :
 STE ARCHI شركة   : التسمية 

.STONE CAR
مسؤولية  ذات  شركة   : الصفة 

محدودة بشريك وحيد.
17 تجزئة  : 6قم  املقر اإلجتماعي 

القايد اد6يس،  خنيفرة.
الغرض : مهند1 معما6ي.

 (00.000.00 الرأسمال : حدد في 
000) حصة موزعة  د6هم موزع إلى 

على الشكل التالي :
العابدي  العزيز  عشد  السيد 

000)حصة.

التسيير : تسيير الشركة من طرف 
العابدي  العزيز  عشد  محمد  السيد 

وذلك ملدة غير محددة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
القانوني للشركة لدى كتابة الضشط 
بتا6يخ  بخنيفرة  اإلبتدائية  باملحكمة 
22 فبراير 2022 تحت 6قم 2022/71 

السجل التجا6ي 6قم 99)4.
64 P

STE. ATLAS SAIDAZ
ش.م.م

بيع مواد التنظيف
مفاوضة

6قم 4) تجزئة القايد اد6يس، طريق 
مكنا1 خنيفرة
نص التأسيس

بتا6يخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
شركة  تأسيس  تم   2022 يناير   25
ذات مسؤولية محدودة باملواصفات 

التالية :
 STE ATLAS شركة   : التسمية 

.SAIDAZ CAR
مسؤولية  ذات  شركة   : الصفة 

محدودة.
4) تجزئة  : 6قم  املقر اإلجتماعي 
مكنا1  طريق  اد6يس،  القايد 

خنيفرة.
الغرض :

 بيع مواد التنظيف.
مفاوضة.

 (00.000.00 الرأسمال : حدد في 
000) حصة موزعة  د6هم موزع إلى 

على الشكل التالي :
السيد اسعيد حنيزيل 500 حصة.
السيد عزيز حنيزيل  500 حصة.

التسيير : تسيير الشركة من طرف 
السيد اسعيد حنيزيل وذلك ملدة غير 

محددة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
القانوني للشركة لدى كتابة الضشط 
بتا6يخ  بخنيفرة  اإلبتدائية  باملحكمة 
22 فبراير 2022 تحت 6قم 2022/70 

السجل التجا6ي 6قم 97)4.
65 P

STE. MO-SPA
ش.م.م

مركز التجميل ومنتجع صحي
بيع وشراء مواد التجميل

الطابق األول 6قم 47 تجزئة فايزة 
خنيفرة

نص التأسيس
 (1 بتا6يخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
2022 تم تأسيس شركة ذات  فبراير 
باملواصفات  محدودة  مسؤولية 

التالية :
.STE MO-SPA التسمية : شركة

مسؤولية  ذات  شركة   : الصفة 
محدودة.

األول  الطابق   : اإلجتماعي  املقر 
6قم 47 تجزئة فايزة  خنيفرة.

الغرض :
 مركز التجميل ومنتجع صحي.

بيع وشراء مواد التجميل.
 (00.000.00 الرأسمال : حدد في 
000) حصة موزعة  د6هم موزع إلى 

على الشكل التالي :
السيدة مريم اعشا  000) حصة.

التسيير : تسيير الشركة من طرف 
غير  ملدة  وذلك  اعشا  مريم  السيدة 

محددة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
القانوني للشركة لدى كتابة الضشط 
بتا6يخ  بخنيفرة  اإلبتدائية  باملحكمة 
22 فبراير 2022 تحت 6قم 2022/69 

السجل التجا6ي 6قم 95)4.
66 P

STE. YAWAZ TRAVAUX
ش.م.م

أشغال مختلفة
نقل الشضائع لحساب الغير

املفاوضة
933 زنقة القيروا3 حي غرناطة 

مريرت، خنيفرة
نص التأسيس

بتا6يخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
شركة  تأسيس  تم   2022 فبراير   3
ذات مسؤولية محدودة باملواصفات 

التالية :
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 STE YAWAZ شركة   : التسمية 

.TRAVAUX CAR

مسؤولية  ذات  شركة   : الصفة 

محدودة.

زنقة   933  : اإلجتماعي  املقر 

مريرت،   غرناطة  حي  القيروا3 

خنيفرة.

الغرض :

 أشغال مختلفة.

نقل الشضائع لحساب الغير.

املفاوضة.

 (00.000.00 الرأسمال : حدد في 

000) حصة موزعة  د6هم موزع إلى 

على الشكل التالي :
السيد عزيز  زاو6  000) حصة.

من  الشركة  تسيير   : التسيير 

طرف السيد عزيز زاو6 وذلك ملدة غير 

محددة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني للشركة لدى كتابة الضشط 

بتا6يخ  بخنيفرة  اإلبتدائية  باملحكمة 

22 فبراير 2022 تحت 6قم 2022/72 

السجل التجا6ي 6قم )420.

67 P

AZ CAR
SARL AU

 4 تا6يخ تسجيل العقد العرفي في 

يناير 2022 بالرباط.

الهدف اإلجتماعي : 

كراء السيا6ات بدو3 سائق.
 (00.000.00  : الشركة  6أسمال 

حصة من   (000 إلى  د6هم مقسمة 

لشريك  للحصة  د6هم   (00 فئة 

وحيد: 

السيد عازم ياسر 000) حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.
 7 زنقة اوكيمد3 6قم   (1  : املقر 

الطابق األول هوت أكدال الرباط.

التسيير : السيد عازم ياسر.
التجا6ي  بالسجل  التقييد  6قم 

.(5778(

68 P

 TRADI MAISON
CASABLANCA

6أسمال الشركة : 00000.00) 
د6هم.

6قم السجل التجا6ي : )48408
نقل املقر اإلجتماعي

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
 2022 فبراير  فاتح  يوم  املؤ6خ 
 TRADI MAISON الشركة  تقر6 

CASABLANCA SARL AU ما يلي :
قر6ت املسيرة والشريكة الوحيدة 
الناصر،  سناء  السيدة  للشركة 
من  للشركة  اإلجتماعي  املقر  نقل 
د6ا بوعزة   2 تجزئة ليتو6ال   23 6قم 
محمد  شا6ع   278 إلى  الداالشيضاء 

الخامس القنيطرة.
املحكمة  في  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتا6يخ  بالدا6الشيضاء  التجا6ية 

فبراير 2022 تحت 6قم 7811. 
TRADI MAISON CASABLANCA

69 P

YOUARE THE MEDIA
 SARL AU

الكائن مقرها: الرقم 08 حي كيش 
الوداية تما6ة

إعال3 عن بيع حصص اجتماعية 
وتغيير مقر الشركة 

 (9 بمقت�سى عقد عرفي مؤ6خ في 
قد أجمع مسير شركة   2022 فبراير 
YOUARE THE MEDIA على ما يلي: 

بيع حصص اجتماعية : من طرف 
السيد جبرا3 فرج إلى السيد خربوش 

خالد 000) : حصة.
استقالة املسير السيد جبرا3 فرج 
وتسمية السيد خربوش خالد كمسير 

للشركة.
 08 الرقم  تغيير مقر الشركة من: 
 1(2 حي كيش الوداية تما6ة إلى 6قم 

شا6ع محمد الخامس تما6ة.
تحيي3 القانو3 االسا�سي للشركة.

اإليداع  ثم  القانوني:  اإليداع 
الضشط  بكاتشة  األول  القانوني 
بتا6يخ  بتما6ة  االبتدائية   باملحكمة 

24 فبراير2022 تحت 6قم 7548.
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LAYANE LILISKANE

S.A.R.L

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة

بمقت�سى عقد عرفي مؤ6خ بتا6يخ 

تم تأسيس شركة   2022 فبراير   (0

وحيد  بشريك  املسؤولية  محدودة 

باملواصفات التالية :

 LAYANE LILISKANE  : التسمية 

.S.A.R.L

حي القد1 زنقة   : املقر التجا6ي 

سيدي  السفلي  الطابق   45 6قم   1

البرنو�سي الدا6الشيضاء.

الهدف التجا6ي :

منعش عقا6ي.

 (00.000 في  محدد   : الرأسمال 

حصة كما   (000 د6هم مقسمة إلى 

يلي :

 (000 ياسي3  الشكو6ي  السيد 

حصة.

املدة : 99 سنة من تا6يخ تأسيسها.

التسيير : السيد الشكو6ي ياسي3.

املحكمة   : القانوني  اإليداع 

التجا6ية بالدا6الشيضاء سجل تجا6ي 

6قم  233)53.
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 SOCIETE MOUAD CENTRE

GENUS STUDENTS PRIVE

SARL AU

 SIEGE SOCIAL : APTT 1 IMM

 108 RESIDENCE BEN DAHMAN

TABRIQUET SALE

بتا6يخ  املمضية  للعقود  طشقا 

القانو3  تحرير  تم   202( يونيو   (1

الخصائص  ذات  لشركة  األسا�سي 

نوفمنبر   (4 التالية واملسجلة بتا6يخ 

.202(

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

الهدف اإلجتماعي :

التكوين املنهي بدو3 ديشلوم.

د6هم   (00.000  : الرأسمال 

فئة  من  حصة   (000 إلى  مقسمة 

00) د6هم للحصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

)3 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تشدئ من تا6يخ التسجيل.

 (08 العما6ة    : اإلجتماعي  املقر 

تابريكت  بندحما3  تجزئة   ( شقة 

سال.

التسيير :السيد معاد وخصاص.

كاتشة  لدى  القانوني:  اإليداع  تم 

بسال.  االبتدائية  باملحكمة  الضشط 

التجا6ي  بالسجل  التقييد  6قم 

.35335
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FOLLY FASHION

ش.م

ذات 6أ1 مال : 49.143.000

السجل التجا6ي 75)21)

التعريف الضريبي : 00757))

املقر اإلجتماعي : الدا6الشيضاء 37 

زنقة املا6�سي املعا6يف الدا6الشيضاء

فسخ عقد التسيير الحر الصل 
تجا6ي

 FOLLY قر6 مجلس إدا6ة شركة 

محضر  بمقت�سى  ش.م   FASHION

 ،2022 فبراير  فاتح  في  مؤ6خ  عرفي 

الحر لألصل  التسيير  تم فسخ عقد 

 UNITEX شركة  مع  املبرم  التجا6ي 

عشا1  زنقة   41 في  مقره  يقع  الذي 

محمود العقاد الطابق السفلي.

سيتم اإليداع القانوني باملحكمة 

التجا6ية بالدا6الشيضاء.
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AUDIT ACCOUNTING & ASSISTNCE
 E شا6ع الحسن الثاني طريق الشاطئ العما6ة

6قم 2 الطابق األول جناح ب  بالصخيرات

H.K PROTECT شركة
شركة ذات مسؤولية محدودة وذات 

شريك منفرد
6أسمالها : 00.000.00) د6هم

مقرها اإلجتماعي : ممر شنكيط 
عما6ة 6قم 5 الشقة 9) سال 

الجديدة
6قم السجل التجا6ي )3552

تأسيس شركة
.H.K PROTECT : التسمية

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 
شريك  وذات  محدودة  مسؤولية 

منفرد.
السيد   : الوحيد  الشريك 

اميطوش خالد.
الهدف اإلجتماعي :

والحشرات  الفئرا3  محا6بة 
والتعقيم.

6أسمال الشركة : 00.000) د6هم 
مقسمة إلى 000)حصةمن فئة 00) 

د6هم للحصة الواحدة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.
شنكيط  ممر   : اإلجتماعي  املقر 
عما6ة 6قم 5 الشقة 9) سال الجديدة.
التسيير : سيتم تسيير الشركة من 
طرف السيد اميطوش خالد ملدة غير 

محددة.
اإليداع  تم  القانوني:  اإليداع 
بسال.  االبتدائية  باملحكمة  القانوني 
التجا6ي  السجل  في  التقييد  6قم 
باملحكمة اإلبتدائية بسال تحت 6قم 

)3552 بتا6يخ 24 فبراير 2022.
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www.EURODEFIS.com
EXPERTISE COMPMTABLE ET AUDIT

TEL : 05.22.48.47.24

DH CALL COM
السجل التجا6ي : 410285

تحويل أسهم الشركة
قر6  بموجب شروط عقد عرفي، 
الجمع العام غير العادي للمساهمي3

 DH بتا6يخ 2 نوفمنبر 2022 لشركة 
السجل  في  املسجلة   CALL COM
القرا6ات  اتخاذ   ،410285 التجا6ي 

التالية :
بي3  األسهم  بيع  على  املوافقة 
لصالح  ديفيد  داني  السيدهيليونا 

السيد  لوتولي آد36.
تغيير الشكل القانوني من شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 
مسؤولية  ذات  شركة  إلى  الوحيد 

محدودة.
النظام  في  املقابل  التعديل 

األسا�سي.
املحكمة  في  القانوني  اإليداع  تم 
بتا6يخ بالدا6الشيضاء   التجا6ية 
 22 فبراير 2022 بموجب قانو3 6قم 

.8(4002
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 MM CAPITAL
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
6أسمالها : 00.000.00) د6هم

مقرها اإلجتماعي : شا6ع الحسن 
الثاني عما6ة افرا3 املحل 6قم 9 

الرباط
6قم السجل التجا6ي : )5)58) 

املدينة الرباط
في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
 ،202( نوفمنبر   (( بتا6يخ  الرباط 
مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدودة باملميزات التالية :
.MM CAPITAL  SARL : التسمية

الهدف اإلجتماعي :
أنشطة الخدمات املالية األخرى، 
واملعاشات  التأمي3  باستثناء 
أو  التجا6ية،  العمليات  التقاعدية 
للخدمة  الز6اعية  أو  الصناعية، 

املدنية.
التشادل التجا6ي.

االستيراد والتصدير.
العمليات  جميع  عام،  وبشكل 
الصناعية، أو التجا6ية، أو املالية، أو 
العمليات العقا6ية قد تكو3 مرتشطة 
بشكل مشاشر أو غير مشاشر باألشياء، 
املذكو6ة أعاله أو التي قد تعزز تطو6 

الشركة.

الشريك : 

السيد معاد العشودي 500 حصة.

السيدة مريم بلحياح 500 حصة.
6أسمال الشركة : يقد6 6أ1 مال 

 (00.000.00 قيمته  بمشلغ  الشركة 

د6هم موزعة إلى 000.) حصة قيمة 

كل واحد 00.00) د6هم.

من  ابتدء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي أي من تا6يخ وضع 

السجل التجا6ي بالرباط.

املقر اإلجتماعي : مقرها اإلجتماعي 

افرا3  عما6ة  الثاني  الحسن  شا6ع 

املحل 6قم 9 الرباط.

الشركة تسير من طرف   : اإلدا6ة 

غير  ملدة  العشودي  معاد  السيد 

محدودة.

املحكمة  في  القانوني  اإليداع  تم 

فاتح  بتا6يخ  بالدا6الشيضاء  التجا6ية 

ما16 2022 تحت الرقم 343).
 الستخراج وذكر

املسير
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RED SYS IT
S.A.R.L AU

مؤ6خ  توثيقي  عقد  بمقت�سى 

قد   202( ماي   3 بتا6يخ  الرباط  في 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة بشريك وحيد.

الهدف اإلجتماعي :

تكنولوجيا  مشا6يع  إدا6ة 

املعلومات.

التطشيقات  وتسويق  تصميم 

واملواقع اإللكترونية.

االستعانة بمصاد6 خا6جية.

التد6يب.

تكنولوجيا  استشا6ات  خدمة 

املعلومات.

توظيف اليد العاملة للشركات.

التد6يب في الشركات.

تكنولوجيا  وصيانة  دعم  شراء 

املعلومات.

املعومات  تكنولوجيا  خدمات 

املختلفة.

العالقة مع العمالء.
بيع أجهزة الكمشيوتر.

 (0.000.00  : الشركة  6أسمال 
د6هم مقسمة إلى 00)حصة من فئة 

00) د6هم للحصة الواحدة.
 (00 6ضا  محمد  بناني  السيد 

حصة من فئة 00) د6هم.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهائي أي من تا6يخ وضع 

السجل التجا6ي.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
)3 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تا6يخ التسجيل.
41 شقة 6قم  : شا6ع عما6ة  املقر 

30 أكدال الرباط.
املسير السيد بناني محمد 6ضا.

التجا6ي  بالسجل  التقييد  6قم 
يونيو   (0 بتا6يخ  الرباط   (52173

.202(
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LE BRILLANT NADOR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اإلستثنائي  العام  الجمع  إثر  على 
بتا6يخ 5 يناير 2022 تقر6 ما يلي :

مجموع  من  حصة   500 هشة 
لفائدة   HUA LEI السيدة  حصص 

.HU YANG السيدة
مسيرة   HU YANG السيد  تعي3 

.HUA LEI للشركة 6فقة السيدة
للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 
من شركة ذات املسؤولية املحدودة 
ذات  شركة  إلى  واحد  بشريك 

املسؤولية املحدودة.
وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة 
التجا6ية بالرباط يوم 21 يناير 2022 

تحت 6قم 138)2).
78 P

L.SEHA.T
شركة ذات مسؤولية محدودة

السجل التجا6ي بالرباط
تأسيس شركة

بمقت�سى عقد عرفي مؤ6خ بتا6يخ 
تم تأسيس شركة   2022 فبراير   ((
محدودة خصائصها  مسؤولية  ذات 

كالتالي :
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. L.SEHA.T : التسمية

شا6ع   400  : اإلجتماعي  املقر 

الطابق   ،5 شقة  الثاني  الحسن 

الثاني، ديو6 الجامع الرباط.

املدة : 99 سنة.

الهدف اإلجتماعي : هدف الشركة 

خا6جه  أو  املغرب  داخل  سواء 

لحسابها أو لحساب اآلخرين.

لألطشاء  املنهي  النشاط  تسهيل 

التحاليل  ومختبرات  عام  بشكل 

من  الخصوص  وجه  على  الطشية 

خالل توفير الوسائل املفيدة ملما6سة 

أثاث،  معدات،  )مشاني،  مهنتهم 

تتمكن  دو3 أ3   (... إلخ  طاقم عمل 

يمكن  مما6ستها  من  حتى  الشركة 

أي شكل  تتخذ  أ3  اإلجراءات  لهذه 

املعمول  واللوائح  القانو3  به  يسمح 

بها )اإلتاوات، اإليجا6، إلخ ).

6أ1 املال : حدد 6أسمال الشركة 

مقسمة  د6هم   (0.000.00 مشلغ  في 

د6هم   (00 حصة من فئة   (00 إلى 

للحصة الواحدة موزعة على الشكل 

التالي :

السيدة غيثة األخضر 50 حصة.

السيدة صوفيا عكي 50 حصة.

تم تعيي3 السيدة غيثة   : التسيير 

األخضر كمسيرة للشركة.

بتوقيع  الشركة  تلتزم   : الوقيع 

السيدة غيثة األخضر لجميع العقود 

واملعامالت.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني لدى كاتشة الضشط باملحكمة 

 (2242 التجا6ية بالرباط تحت 6قم 

التجا6ي  بالسجل  تقييدها   تم  كما 

تحت 6قم 27)58) بتا6يخ 24 فبراير 

.2022
وهذا بمثابة مقتطف وبيا3
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ADS MAROC
 INGRNIERIE CONSEIL ENERGIE

EAU ENVIRONNEMENT

بيع األسهم واستقالة املدير
 وتعيي3 مدير جديد

بمقت�سى عقد عرفي مؤ6خ بتا6يخ 

عشد  السيد  قام   ،202( ديسمبر   2

األسهم  جميع  ببيع  لحشابي  املغيث 

 ADS MAROC التي يملكها في شركة

243 سهما للسيد حميد أشرف  وهي 

اليحياوي.

بمقت�سى عقد عرفي مؤ6خ بتا6يخ 

محمد  السيد  قام   ،2022 يناير   4

األسهم  جميع  ببيع  6قعي  الشاوي 

 ADS MAROC التي يمكها في شركة 

الشريك  إلى  سهما   (12 وهي   SARL

السيد حيمد أشرف اليحياوي.

تعديل  سيتم  سشق  ما  على  بناء 

املادتي3 1 و7 من النظام األسا�سي.
املادة 7 : 6أ1 املال.

في  الشركة  مال  6أ1  تحديد  تم 

مشلغ 720.000 د6هم مقسم إلى 720 

سهم بقيمة 000.00) د6هم للسهم، 

شاملة،   720 إلى   00( من  مرقمة 

مدفوعة بالكامل ومخصصة للشركاء 

بما يتناسب مع حقوق كل منهم على 

النحو التالي :
اليحياوي  أشرف  حميد  السيد 

إلى   ( من  مرقمة  أسهم   405 يملك 

405 شاملة 405 سهم.

عشد  بن  عدنا3  محمد  السيد 

سهما مرقمة من   243 الكريم يملك 

401 إلى 148 شاملة 243 سهم.

السيدة مريم الشاوي الغالي تملك 

 720 إلى   149 سهما مرقمة من   72

شاملة 72 سهم.

األسهم  عدد  يساوي  املجموع 

املكونة لسهم 6أ1 املال 720 سهم.

استقالة الشريكي3 وإبراء ذمتهما :
قشول  تم  العام  اإلجتماع  حسب 

استقالة كل من السيد عشد املغيث 

لحشابي والسيد محمد الشاوي 6قعي 

وإعطائهما إبراء عام ونهائي.

استقالة املدير وإبراء ذمة وتعيي3 
مدير جديد :

حسب اإلجتماع العام استقالت 
من  الغالي  الشاوي  مريم  السيدة 
منصبها كمسيرة للشركة وتم إعطائها 
إدا6تها  من  ونهائية  عامة  ذمة  إبراء 

السابقة.
إدا6ة  سيتم  فصاعدا  اآل3  من 
الشركة من قشل مدير واحد السيد 
ملدة  الكريم  عشد  بن  عدنا3  محمد 
الصالحيات  ويمنحه  سنوات  ثالث 
في  للعمل  القانو3  عليها  ينص  التي 

الشركة .
تحديث النظام األسا�سي للشركة 
 2 بتا6يخ  العرفي3  العقدين  حسب 

ديسمبر)202 و4 يناير 2022.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   (0 بتا6يخ  بالرباط  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 22072).
لإلشا6ة والنشر

السيد محمد عدنا3 بن عشد الكريم

80 P

 GROUPE SCOLAIRE
AVENZOAR PRIVE

SARL
تأسيس شركة محدودة املسؤولية

مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
قد تم   ،2022 يناير   5 يوم  بالرباط، 
املسؤولية  محدودة  شركة  تأسيس 
لشريك وحيد والتي تحمل الخصائص 

التالية :
 GROUPE SCOLAIRE : التسمية
AVENZOAR PRIVE SARL ش.م.م.

6أسمال الشركة : 200.000 د6هم 
مقسمة على 2.000 حصة بثمن 00) 
كلها  تكتتب  الواحدة  للحصة  د6هم 

وتحر6 كليا عند االكتتاب.
املقر اإلجتماعي : تجزئة زاكي 9)، 

طريق سيدي يحيى زعير تما6ة.
الهدف اإلجتماعي :

خاصة  تعليمية  مؤسسة  إقامة 
اإلبتدائي  والتعليم  األولي  التعليم 
املستمر  والتعليم  والعالي  والثانوي 
وأي نشاط يتعلق بشكل مشاشر أوغير 

مشاشر بالتعليم أو التد6يب.

املشا6كة في 6أ1 املال أو حصص 

مماثلة مؤسسات  أو  أي شركات   في 

 أو مختلفة.

املعامالت  جميع  عامة  وبصفة 

التجا6ية الصناعية واملالية واملنقولة 

وغير املنقولة املتعلقة بشكل مشاشر 

من  أخرى  أو  بواحدة  مشاشر  غير  أو 

وذلك  أعاله،  إليها  املشا6  العمليات 

نشاط  تطوير  أو  تعزيز  أو  لتسهيل 

في  األشكال  بأي شكل من  الشركة، 

الشركات السعي و6اء أهداف مماثلة 

أو ذات صلة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

السنة  تتضمن  استثنائي  بشكل 

منذ  املنق�سي  الوقت  األولى  املالية 
تسجيل الشركة في السجل التجا6ي 

حتى )3 ديسمبر 2022.

السيد  الشركة  يسير   : التسيير 

بوعزاوي زكرياء القاطن بالرباط )20 
بني مسكي3 تجزئة دا6 السالم  زنقة 

السوي�سي والحامل لشطاقة التعريف 

.A375448 الوطنية 6قم

التجا6ي:  السجل  في  االند6اج 

املحكمة  في  الشركة  سجلت 

اإلبتدائية بتما6ة تحت 6قم )3557) 

يوم 24فبراير 2022.
لإلشا6ة والنشر

السيد بوعزواي زكرياء

81 P

BD CONSEIL
SARL

تأسيس شركة محدودة املسؤوية
مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

 202( نوفمنبر   4 يوم  بالرباط 

محدودة  شركة  تأسيس  تم  قد 

املسؤولية لشريك وحيد والتي تحمل 

الخصائص التالية :

التسمية : BD CONSEIL ش.م.م.
6أسمال الشركة : 0.000) د6هم 

مقسمة على 00) حصة بثمن 00) 

كلها  تكتتب  الواحدة  للحصة  د6هم 

وتحر6 كليا عند االكتتاب.
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املقر اإلجتماعي : عما6ة 30 الشقة 

الرباط.  8 زنقة مولي احمد الوكيلي 

الهدف اإلجتماعي :

واملشو6ة  الد6اسات  مكتب 

والتكوين  واملساعدة  واملتابعة 

القانوني والضريبي.

إنجاز مشا6يع التنمية.

وأعمال  والتسويق  التوظيف 

مختلفة.

الشركات  6أسمال  في  املساهة 

االندماج  أو  املساهمة  طريق  عن 

أوتكوين الجمعيات أو شراء  األسهم 

أو الحصص  أو السندات  أو األوامر 

الخاصة بأي شركة أو شركات ذات 

األهداف املماثلة أو ذات صلة.

املعامالت  جميع  عام  وبشكل 

املالية والعقا6ية واملالية والصناعية 

مشاشر  بشكل  املرتشطة  والتجا6ية 

أو غير مشاشر بأحد األهداف املشا6 

نشاط  أوتطوير  لتسهيل  أعاله  إليها 

الشركة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

السنة  تتضمن  استثنائي  بشكل 

منذ  املنق�سي  الوقت  األولى  املالية 

تسجيل الشركة في السجل التجا6ي 

حتى )3 ديسمبر 2022.

السيد  الشركة  يسير   : التسيير 

بالرباط 6قم  القاطن  اوديري محمد 

20 شا6ع حما3 الفطواكي الطائرات  

الوطنية  التعريف  لشطاقة  والحامل 

.A52394 6قم

التجا6ي   السجل  في  االند6اج 

سجلت الشركة في املحكمة التجا6ية 

بالرباط تحت 6قم 9)574) يوم 21 

فبراير 2022.
لإلشا6ة والنشر

السيد اوديري محمد

82 P

CAREC.AS

 CABINET DE REVISION COMPTABLE ET

CONSEILS

ALAMI SAAD

1RUE IMMAM ALI ( ER ETAGE FES

 IMPRIMERIE OUDRHIRI
 4 بتا6يخ  العام  الجمع  بمقت�سى 

للشركة  الشركاء  فإ3   2022 فبراير 

 IMPRIMERIE OUDRHIRI املسماة 

 (00.000.00 6أسمالها  ش.ذ.م.م 
زنقة   (2 اإلجتماعي  ومقرها  د6هم 

إمام جويني شا6ع الجيش املكلي شقة 

1 فا1 قر6وا تشني القرا6 اآلتي.

تمديد الهدف اإلجتماعي بإضافة 

التفويض.
وبالتالي تعديل الشند 2 من القانو3 

األسا�سي للشركة.

بكاتشة  القانوني:  اإليداع  تم 

بفا1  التجا6ية  باملحكمة  الضشط 

يوم 7) فبراير 2022 تحت 6قم 837.
للنشر والشيا3

83 P

CAREC.AS

 CABINET DE REVISION COMPTABLE ET

CONSEILS

ALAMI SAAD

2FH-INVEST
تمديد مقر الشركة

بمقت�سى الجمع العام بتا6يخ فاتح 

للشركة  الشركاء  فإ3   2022 فبراير 

ش.ذ.م.م   2FH-INVEST املسماة 
6أسمالها 00.000.00) د6هم ومقرها 

اإلجتماعي 5,4,1 الطابق األ6�سي قطع  

6,7 تجزئة هشة عي3 عمير فا1  قر6وا 

تشني القرا6 اآلتي.

تمديد مقر الشركة بإضافة 5,4,1 

الطابق األ6�سي قطع  6,7 تجزئة هشة 

عي3 عمير فا1.
وبالتالي تعديل الشند 4 من القانو3 

األسا�سي للشركة.

بكاتشة  القانوني:  اإليداع  تم 

بفا1  التجا6ية  باملحكمة  الضشط 

يوم 8) فبراير 2022 تحت 6قم 879.
للنشر والشيا3

84 P

 AFRO-MAROCAINE شركة

 DES ENERGIES

 RENOUVELABLES
SARL

  تم بتا6يخ 2 فبراير2022 اجتماع 

النقط  عام استثنائي حدد بموجشه 

التالية: 

للشركة  اإلجتماعي  املقر  نقل 

 ،2 تجزئة الوازيس  املوجود أصال في: 

مراكش،  اإلزدها6.   ،5 6قم  الشقة 

دوا6الجنينات،  الجديد:  العنوا3  إلى 

جماعة السويهلة. مراكش.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  وقد 

 28 مراكش  في  التجا6ية  املحكمة 

فبراير2022 تحت 6قم  33377).

85 P

GRAFCO SARL AU

 N°(5 RUE TELEMCAN RESIDENCE GHITA

 MEKNES ،50000 ،MEKNES MAROC

NEOS CARRIERES
SARL-AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا3 مقرها االجتماعي 6قم 52 

زنقة سقراط إقامة إسالم معا6يف - 

20000 الدا6 الشيضاء املغرب
6قم التقييد في السجل التجا6ي 

275593

الوحيد  الشريك  قرا6  بمقت�سى 

تمت   202( نونبر   22 في  املؤ6خ 

املصادقة على - تفويت شركة نيو1 

من  اجتماعية  حصة   20.0(0 با6 

حصة لفائدة السيد   20.0(0 أصل 

عشدالعالي بنسالم.

تعيي3 مسير جديد للشركة السيد 

بنسالم عشد العالي كمسير وحيدتشعا 

لقشول استقالة املسيرين –القدامى.

تحيي3 النظام األسا�سي لشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6   التجا6ية 

24 فبراير 2022 تحت 6قم 4415)8

86 P

GRAFCO SARL AU

 N°(5 RUE TELEMCAN RESIDENCE GHITA

MEKNES ، 50000، MEKNES MAROC

NEOS SERVICES
SARL-AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا3 مقرها االجتماعي 6قم 3 
زنقة باب منصو6 عما6ة 1 شقة 
6قم 4) فضاء باب أنفا - 20000 

الدا6 الشيضاء املغرب
6قم التقييد في السجل التجا6ي 

275589

الوحيد  الشريك  قرا6  بمقت�سى 

تمت   202( نونبر   22 في  املؤ6خ 

نيو1  تفويت شركة  املصادقة على 

حصة اجتماعية من أصل   500 با6 

500 حصة لفائدة السيد عشد العالي 

بنسالم

تعيي3 مسير جديد للشركة السيد 

بنسالم عشد العالي كمسير وحيدتشعا 

لقشول استقالة املسيرين – القدامى

تحيي3 النظام األسا�سي لشركة -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتا6يخ الشيضاء  بالدا6   التجا6ية 

24 فبراير 2022 تحت 6قم 4417)8.

87 P

GRAFCO SARL AU

 N°(5 RUE TELEMCAN RESIDENCE GHITA

MEKNES ، 50000، MEKNES MAROC

G.I.F.E PROMOTION
SARL-AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا3 مقرها االجتماعي 6قم 3 
زنقة باب منصو6 عما6ة 1 شقة 
6قم 4) فضاء باب أنفا - 20000 

الدا6 الشيضاء املغرب
6قم التقييد في السجل التجا6ي 

27559(

الوحيد  الشريك  قرا6  بمقت�سى 

تمت   202( نونبر   22 في  املؤ6خ 

املصادقة على :
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 2.500 با6  نيو1  شركة  تفويت 

 2.500 أصل  من  اجتماعية  حصة 

العالي  عشد  السيد  لفائدة  حصة 

بنسالم -

تعيي3 مسير جديد للشركة السيد 

بنسالم عشد العالي كمسير وحيدتشعا 

لقشول استقالة املسيرين –القدامى

تحيي3 النظام األسا�سي لشركة -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

فبراير 2022 تحت 6قم 4414)8.

88 P

WINSER شركة
ش.م.م.ش.و

الرأسمال االجتماعي 0.000.00)5 

د6هم 

املقر االجتماعي : الرقم 4 طريق 
سيدي يحيي شا6ع الحسن االول 

تجزئة 6زوقي II عما6ة الرقم 5) تما6ة 

تعديل
الغير  العام  الجمع  بمقت�سى 

العادي املنعقد بتا6يخ 27/01/2022 

تحت   WINSER شركة  شركاء  قر6ا 

العنوا3 التالي : الرقم 4 طريق سيدي 

تجزئة  االول  الحسن  شا6ع  يحيي 

6زوقي II عما6ة الرقم 5) تما6ة 

تعيي3 السيد املهدي لنتي صاحب 

G743007 كمسير  الشطاقة الوطنية 

جديد للشركة عوض السيد حمداني 
6ضوا3 .

للشركة  القانوني  الوضع  تم 

حسب الفصل 91-5.

للشركة  القانوني  اإليداع  تم 

تا6يخ  في  بتما6ة  االبتدائية  باملحكمة 

15/02/2022 تحت الرقم 0348.

89 P

HELIOS ARCHITECTURE
تأسيس شركة

فبراير   (0 بمقت�سى عرفي بتا6يخ 

ذات  شركة  تأسيس  تم   2022

واحد  بشريك  محدودة  مسؤولية 

خصائصها كالتالي :

 HELIOS  : الشركة  تسمية 

ذات  شركة   ARCHITECTURE

مسؤولية محدودة بشريك واحد.

الغرض الرئي�سي :

مما6سة مهنة املهند1 املعما6ي.

شا6ع مرش   21  : املقر اإلجتماعي 

السلطا3 الدا6 الشيضاء.

تا6يخ  من  تشدأ  سنة   99  : املدة 

تسجيلها بالسجل التجا6ي.

6أسمال  حدد   : الشركة  6أسمال 

الشركة في 0.000) د6هم مقسمة إلى 

00) حصة بقيمة 00) د6هم للحصة 

الواحدة.

السيد  الشركة  يسير   : التسيير 

محمد أمي3 العابد الحامل للشطاقة 

.F441(09 الوطنية 6قم

الشركة مسجلة بالسجل التجا6ي 

باملحكمة   5330(3 6قم  تحت 

بتا6يخ الشيضاء  للدا6   التجا6ي 

7) فبراير 2022.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجا6ية بالدا6 الشيضاء.

90 P

SAJICI
تأسيس شركة

بتا6يخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

تم تأسيس شركة   2022 فبراير   (0

بشريك  محدودة  مسؤولية  ذات 

واحد خصائصها كالتالي :

شركة   SAJICI  : الشركة  تسمية 

بشريك  محدودة  مسؤولية  ذات 

واحد.

الغرض الرئي�سي :

املالية  اإلدا6ة  في  املشو6ة 

واالستراتيجية والتجا6ة والتشغيلية ؛

االستشا6ات اإلدا6ية ؛

املشا6كة واالستثما6.

شا6ع مرش   21  : املقر اإلجتماعي 

السلطا3 الدا6 الشيضاء.

تا6يخ  من  تشدأ  سنة   99  : املدة 

تسجيلها بالسجل التجا6ي.

6أسمال  حدد   : الشركة  6أسمال 
الشركة في 0.000) د6هم مقسمة إلى 
00) حصة بقيمة 00) د6هم للحصة 

الواحدة.
السيد  الشركة  يسير   : التسيير 
االد6ي�سي  الششاني  محمد  صابر 
6قم  الوطنية  للشطاقة  الحامل 

.BE73825(
الشركة مسجلة بالسجل التجا6ي 
باملحكمة   5321(7 6قم  تحت 
بتا6يخ الشيضاء  للدا6   التجا6ي 

5) فبراير 2022.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجا6ية بالدا6 الشيضاء.
91 P

SUNREST
شركة ذات مسؤولية محدودة

6أسمال الشركة : 800.000.00 
د6هم 

املقر االجتماعي : 3 زنقة فرج 
االصبهاني 6اسي3 الدا6 الشيضاء

بيع حصص الشركة
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
يناير   (8 بتا6يخ   SUNREST لشركة 

2022 تقر6 اآلتي :
املوافقة على عقد بيع الحصص 
من  والذي   2022 يناير   (8 بتا6يخ 

خالله باع كل :
سانشز  سلفادو6  جوز  السيد 
يمتلكها  حصة   272( أوليفيرة  دو 
ياسي3  السيد  لفائدة  بالشركة 

محجوبي ؛
سانشز  سلفادو6  جوز  السيد 
يمتلكها  حصة   (280 أوليفيرة  دو 
يونس  السيد  لفائدة  بالشركة 

محجوبي ؛
من   1  ،7  ،(1 الشندين  تعديل 

القانو3 األسا�سي للشركة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتا6ي الشيضاء  للدا6   التجا6ية 

 0) فبراير 2022 تحت 6قم 2310)8 
تحت  بالسجل  مسجلة  الشركة 

.(84(9(
92 P

DREAM KEYS
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
6أسمالها : 00.000.00) د6هم 

مقر االجتماعي : 21 شا6ع مر1 

 السلطا3 الطابق األول الرقم 3

الدا6 الشيضاء

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

 2022 فبراير   (4 في  بالدا6 الشيضاء 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

ذات  وحيد  بشريك  املحدودة 

الخصائص اآلتية :

DREAM KEYS : التسمية

الهدف : الشيع - الشراء - التصدير 

واإلستراد - التمثيل - النشر - اإليداع 

جميع  في  عامة  بصفة   - التجا6ة   -

اآلليات واملعدات بجميع   - املنتجات 

التجا6ية  العمليات  وعامة  أنواعها 

املالية   - الصناعية   - السياحية   -

املختلفة  العقا6ية  وغير  العقا6ية   -

مشاشرة  غير  أو  مشاشرة  بصفة 

باألنشطة املشا6 إليها أعاله.

شا6ع مر1   21  : املقر اإلجتماعي 

 3 الرقم  األول  الطابق  السلطا3 

الدا6 الشيضاء.

املدة : 99 سنة ابتداء من تأسيس 

الشركة.

د6هم   (00.000  : الرأسمال 

مقسم إلى 000.) حصة من فئة 00) 

د6هم.

من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

فاتح يناير إلى )3 ديسمبر من كل سنة.
بمقت�سى الفصل 5) من القانو3 

السيد  تعيي3  تم  للشركة  األسا�سي 

الدويب كمسير للشركة ملدة  مروا3 

غير محدودة.

التسجيل  و  القانوني  اإليداع  تم 

بالسجل التجا6ي باملحكمة التجا6ية 

بالدا6 الشيضاء بتا6يخ 28 فبراير 2022 

تحت 6قم 4722)8 و 534289.
بيا3 مختصر

93 P
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SAMIR BAYYOU
COMPTABLE AGREE

BENNANI GLASS
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
املؤ6خ  العرفي  العقد  بمقت�سى 
تم وضع القانو3   2022 يناير   25 في 
املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�سي 
ذات  واحد  بشريك  املحدودة 

الخصائص التالية :
BENNANI GLASS : التسمية

ومرايا  زجاج  بيع  شراء   : الهدف 
 / واملرايا  الزجاج  وتحويل  تركيب   /

االستيراد والتصدير.
االقامة الكائنة   : املقر اإلجتماعي 

بتجزئة شا6ة 8)-) مكنا1.
في الشركة  مدة  حددت   :  املدة 
99 سنة ابتداء من التأسيس النهائي 
أو  املسشق  الحل  حالة  باستثناء 
هذه  في  عليه  املنصوص  التمديد 

القواني3.
حدد   : االجتماعي  الرأسمال 
 (00.000 في  االجتماعي  الرأسمال 
حصة من   (.000 د6هم مقسمة إلى 

فئة 00) د6هم للحصة الواحدة.
السيد  الشركة  يدير   : اإلدا6ة 
الناصري بناني يوسف كمسير وحيد 

وشريك.
بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 
 2022 فبراير   (7 بمكنا1  التجا6ية 

السجل التجا6ي 6قم 55429.
94 P

 SOCIETE MIEL DU« 
»MAROC

توسيع غرض الشركة 
التعديل التالزمي للنظام األسا�سي 

غير  العامة  الجمعية  إ3   –  I
ديسمبر   (7 في  املنعقدة  العادية 
لتسمية  الحاملة  للشركة   202(
 ،»SOCIETE MIEL DU MAROC«
 300.000 6سمالها  مساهمة  شركة 
بالرباط  مقرها  الكائن  د6هم، 
اللة  األميرة  شا6ع   ،5 )السوي�سي)- 
الرباط  التجا6ي.  )السجل  مريم، 

19).08))، قد قر6ت :

توسيع نشاطات الشركة لتشمل 
إنتاج وتعشئة وتسويق املواد الغذائية ؛
ملحر6  لذلك  نتيجة  التعديل 
الفصل الثالث من النظام األسا�سي. 

تـم القيـام باإليداع القانوني   –  II
املحكمة  لدى  الضشط  بكتابة 
فبراير   2( بتا6يخ  للرباط  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 22.345).
مجلس اإلدا6ة
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 SOCIETE CHERIFIENNE
D’AUTO LOCATION

S.A
”S C A L“

فتح فـرع تابع بفـا1
غير  العامة  الجمعية  إ3   /  I
 202( نونبر   22 العادية املنعقدة في 
 SOCIETE« للشركة الحاملة لتسمية
 CHERIFIENNE D’AUTO
باختصا6   »LOCATION-S.A
6سمالها  مساهمة  شركة   ،»SCAL«
مقرها  الكائن  د6هم،   10.000.000
 – السشع)  )عي3  الشيضاء  بالدا6 
 5,400 كلم  شا6ع موالي اسماعيل، 
الشيضاء  الدا6  التجا6ي.  )السجل 
فتح  على  صادقت  قد   ،(27.829
 » AVIS« وكالة ستشتغل تحت عالمة

)ترخيصة)، باملميزات التالية : 
 SOCIETE«  : التسمية 
 CHERIFIENNE D’AUTO

»(LOCATION-S.A (SCAL
املقــر : فا1 – مطا6 فا1 سايس 
بجميع  السيا6ات  كراء   : الغرض 
بالتراب  بدونه  أو  بسائق  أنواعها 

.»AVIS« املغربي، في إطا6 ترخيصتها
6يشا6د  »إدي  السيد   : املدير 
 Eddy-Richard( طوليدانو« 

(TOLEDANO
باإليداعي3  القيام  تم   /II
لدى  الضشط  بكتابة  القانونيي3 
الشيضاء  للدا6  التجا6ية  املحكمة 
6قم  تحت   2022 يناير   20 بتا6يخ 
لدى  الضشط  وبكتابة   809.027
 22 بتا6يخ  لفا1  التجا6ية  املحكمة 

فبراير 2022 تحت 6قم 944.

تم قيد الفرع التابع بالسجل   /III

فبراير   22 بتا6يخ  لفا1  التجا6ي 

2022 تحت 6قم 473.)7 من السجل 

التحليلي.

مجلس اإلدا6ة
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 SOCIETE IMMOBILIERE«

»AISSAF
وفـاة شريك مدبر

أيلولة تركة حصصه
تأكيد مدبرين في مهامهم

تعديالت تالزمية للنظام األسا�سي 
غير  العامة  الجمعية  إ3   –  I

 202( يوليو   7 في  املنعقدة  العادية 

 SOCIETE IMMOBILIERE« لشركة

مسؤولية  ذات  شركة   ،»AISSAF

محدودة 6سمالها 000.000.) د6هم، 

الكائن مقرها بفا1- 5)، زنقة حما3 

فا1  التجا6ي.  )السجل  الفطواكي 

28.757)، قد :

محمد  الهالك  وفاة  سجلت 

بتا6يخ مدبر  شريك   املراك�سي، 

3 فبراير 9)20 بالدا6 الشيضاء ؛

حصة شركة   9.000 أيلولة تركة 

التي كا3 يمتلكها لفائدة و6ثته :

إبنته، السيدة أمال املراك�سي، إلى 

حدود 7/1 ؛

إبنته، السيدة 6جاء املراك�سي، إلى 

حدود 7/1 ؛

الحكيم  عشد  السيد  إبنه، 

املراك�سي، إلى حدود 7/2 ؛

املراك�سي،  سعاد  السيدة  إبنته، 

زوجة بلخياط، إلى حدود 7/1 ؛

إبنه، السيد مامو3 املراك�سي، إلى 

حدود 7/1 ؛

أكدت بصفتهما مدبرين للشركة:

السيد عشد الحكيم املراك�سي ؛

السيد مامو3 املراك�سي.

 ،1 عدلت نتيجة لذلك الفصول 

3) و )3 من النظام األسا�سي.

تـم القيـام باإليداع القانوني   –  II

املحكمة  لدى  الضشط  بكتابة 

فبراير   22 بتا6يخ  لفا1  التجا6ية 

2022 تحت 6قم )94.
املدبرا3

مجلس اإلدا6ة
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EQUITY INVEST

SA

 SIEGE SOCIAL : 12 RUE SABRI

BOUJEMAA, CASABLANCA

R.C : 219277

العام  الجمع  قرا6  بموجب 

قر6   202( سبتمبر   2 االستثنائي 

القانو3  على  املصادقة  املساهمو3 

األسا�سي الجديد للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تـم 

فبراير   24 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6 

2022 تحت 6قم 4409)8.
لإلعالم والنشر
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IFK INFO

SARL

الحل املسشق للشركة

وفقا ملحضر الجمع العام املنعقد 

بتا6يخ )3 ديسمبر )202 تقر6 ما يلي :

 IFK INFO الحل املسشق للشركة 

.SARL

تم تعيي3 مصفي للشركة السيد : 

خطاب فاطمة.

مكا3 التصفية : 6ياض الشالالت 

ج ش 8 6قم 0) عما6ة 4 الشالالت - 

املحمدية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تـم 

بتا6يخ املحكمة  في   االبتدائية 

9) يناير 2022 تحت 6قم 05).
لإلستخالص واالشا6ة
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Sté RENGO SUD

 CONSTITUTION DES SOCIETES –

 REGISTRE DE COMMERECE – ETUDE

DES PROJET COMPTABILITE

 ADRESSE : HAY AL INBIAAT N° 08

 BOUJDOUR. TEL : 0661631408-

011(3911(0

Sté : MERY PESCADO
S.A.R.L AU

تعديل قانوني
بتا6يخ  عرفي  عقد  بموجب 

10/02/2022 قرا6 الشركاء ما يلي :

إضافة نشاط جديد ؛

صاحب قا6ب صيد ؛
الشحري  الصيد  سفن  تشغيل 

الساحلي وأعالي الشحا6 ؛

شراء وبيع وتسويق وتصدير جميع 

واملأكوالت  األسماك  منتجات  أنواع 

الشحرية ؛

بالجملة  السمكي  االستز6اع 

الخا6ج،  وفي  املغرب  في  والتجزئة 

مشاشرة و بشكل غير مشاشر، إما نيابة 

عنها أو نيابة عن أطراف ثالثة ؛

معدات  وتسويق  وبيع  شراء 

وأدوات الصيد ؛

استعادة  األسماك،  تجا6ة 

أو   / و  الطازجة  الشحرية  املأكوالت 

املجمدة ؛

تجهيز التمثيل ؛

تجا6ة األسماك ؛

التجميد.

باملحكمة  تم  القانوني  االيداع 

بتا6يخ  بالعيو3  االبتدائية 

عدد  تحت   2022/02/25

.504/2022
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 STE  ECHEDDAD CAR
 SARL AU

RC : 40133

تأسيس شركة
تم بالعيو3 بتا6يخ 02/02/2022 

املسؤولية  ذات  شركة  إنشاء 

املحدودة بشريك وحيد بالخصائص 

التالية :

» ECHEDDAD CAR « : التسمية
بدو3  السيا6ات  تأجير   : النشاط 

سائق.
املقر االجتماعي : تجزئة املستقشل 

الرقم 250 العيو3. 
سنة ابتدءا من تا6يخ   99  : املدة 

التأسيس .
د6هم   (00000.00  : املال  6أ1 
موزعة  حصة   (000 على  مقسمة 

كالتالي :
 ECHEDDAD YOUNESS السيد

000) حصة.
السيد  تعيي3  تم   : التسيير 
كمسير   ECHEDDAD YOUNESS

وحيد للشركة ملدة غير محدودة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
بالعيو3  االبتدائية  باملحكمة 
6قم  تحت   02/02/2022 بتا6يخ 

.344/2022
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STE SAHARACO SARL AU
RC : 37855

تأسيس شركة
أغسطس   23 تم بالعيو3 بتا6يخ 
شركة ذات املسؤولية  إنشاء   202(
املحدودة بشريك وحيد بالخصائص 

التالية :
.SAHARACO : التسمية 

النشاط :  تأجير املعدات ومختلف 
األشغال والخدمات.

بيهيا  عما6ة   : االجتماعي  املقر 
جماعة فم الواد العيو3.

من تا6يخ  سنة ابتداء   99  : املدة 
التأسيس.

د6هم   (00.000  : املال  6أ1 
موزعة  حصة   (000 على  مقسمة 

كالتالي :
  BEHIYA AHMED  السيد 

000) حصة.
السيد  تعيي3  تم   : التسيير 
وحيد  كمسير   BEHIYA AHMED

للشركة ملدة غير محدودة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
بتا6يخ  بالعيو3  االبتدائية  باملحكمة 
6قم  تحت   202( أغسطس   23

.2021/2745
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EUN FORMATION
تأسيــس شركــــة ذات املسؤولية 

املحدودة بمسـاهـم واحــد
بـتا6يخ  العرفـي  للعقـد  تـشعا 
قـوانـيــن  وضــع  تـــم   ،09/02/2022

الـشـركة ذات املميزات الـتاليـة :
 EUN FORMATION : التسميـــة

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
املسؤولية املحدودة.

والتعليم  تد6يب   : املوضـــوع 
املستمر املالئم الحتياجات الشركات 

واملؤسسات واإلدا6ات.
- االستشا6ة والتوجيه والتد6يب

- تنمية املوا6د البشرية ، التد6يب 
خدمات  املستمر،  التعليم   ، األولي 

األعمال...الخ
 ( تجزئة الوكالة   : املقـر الرئـيسـي 

بلوك E 6قم E 220 شقة ) العيو3.
الرأسمال : حدد في مشلغ 00.000) 
) حصة من   000 د6هم مقسمة إلى 
مقسمة  للواحدة،  د6هم   (00 فئة 

كاآلتي.
السيد بونعاج يحضيه 500حصة
 السيد عادل العر�سي 500 حصة 
السيد  طــرف  من  تـسـير   : اإلدا6ة 

عادل العر�سي. 
بكتابة  تم   :  اإليداع القانوني 
الضشط باملحكمة االبتـدائـية بالعيو3 
6قم  تحت   21/02/2022 بتا6يخ 
بالسجل  تسجيلها  وتم   482/2022
التحليلي  الرقم  تحت  التجا6ي 

عدد :)4043.
103 P

ADM KHADAMAT
SARL AU

تأسيــس شركــــة
في   مؤ6خ  عرفي  عقد  بموجب 
تـــم تأسيس شركة   ،2022 22 فبراير 
بشريك  محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد في املواصفات التالية :
 ADM KHADAMAT  : التسميـــة 

SARL AU
أشغال   : االجتماعي  الهدف 
معدات  تركيب   / الشناء  أو  متنوعة 

التبريد / تركيب كاميرات املراقشة.

59 شا6ع موالي   : املقر االجتماعي 

عشد العزيز إقامة موالي عشد العزيز 

الرقم 4 القنيطرة.

املدة : 99 سنة من تا6يخ التأسيس.

الرأسمال : حدد 6أسمال الشركة 

في مئة ألف )00.000)) د6هم مقسمة 

حصة اجتماعية من فئة   (000 إلى 

مئة د6هم للحصة االجتماعية :

 (000 توفيق  احيزو3   : السيد 

حصة اجتماعية.

السيد  عي3   : الشركة  تسيير 

مع  للشركة  مسير  توفيق  احيزو3 

جميع الصالحيات.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتـدائـية  باملحكمة  الضشط 

بتا6يخ   1440( 6قم  تحت  القنيطرة 

25 فبراير 2022.
للنسخ والشيا3
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ذة/ امينــة 6داوي

مــوثــقة

ساحة محمد الخامس ، إقامة فضالة سانتر، 

عما6ة أ، الطابق الرابع، مكنب 6قم 3)، 4) و 

5) املحمدية

الهاتف: 05.23.300.555 

الفاكس : 0.555)05.23.3

MOVICORTES DU MAROC
 بعد تغيير املقر االجتماعي، لشركة 

 ،MOVICORTES DU MAROC

ش.م.م. ذات شريك وحيد، 6أسمالها 

د6هم  ألف  ومائتا3  مليونا3 

 : العنوا3  من  د6هم)   2.200.000(

الدا6 الشيضاء، فضاء باب أنفا، زنقة 

مكتب  األول  الطابق  املنصو6  باب 

شا6ع   : التالي  العنوا3  الى   ،3 6قم 

 ،288(0 6قم البريد  الحسن الثاني، 

بموجب محضر  املغرب،  املحمدية، 

العام للجمع منجز من طرف األستاذة 

باملحمدية،  موثقة  6داوي،  أمينة 

بتا6يخ 22/10/2021.

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 

بتا6يخ   باملحمدية  االبتدائية 

24/02/2022 تحت عدد 0)4.
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وقد تم تسجيل الشركة بالسجل 

االبتدائية  املحكمة  لدى  التجا6ي  

باملحمدية تحت 6قم 29999 بالسجل 

التحليلي.
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ذة/ امينــة 6داوي

مــوثــقة

ساحة محمد الخامس ، إقامة فضالة سانتر، 

عما6ة أ، الطابق الرابع، مكنب 6قم 3)، 4) و 

5) املحمدية

الهاتف: 05.23.300.555 

الفاكس : 0.555)05.23.3

 LISURBA - شركة

 URBANIZAÇÕES E

  CONSTRUÇÕES, LDA
) - بمقت�سى محضر العام للجمع 

أمينة  األستاذة  طرف  من  منجز 
للشركاء،   باملحمدية  موثقة  6داوي، 

لشركاء   ،22/10/2021 بتا6يخ 

 LISURBA - Urbanizações شركة 
e Construções, LDA  ذات القانو3 

بأزويا،  االجتماعي  مقرها  البرتغالي، 

001-2404 لييرا )البرتغال)،  مسجلة 

تحت  البرتغالي،  التجا6ي  بالسجل 
والتعريف  الوحيد  التسجيل  6قم 

و6أسمال   ،50(3((904 االيضاحي 

املساهم  يو6و،   49880.00 تجا6ي 

 MOVICORTES شركة  في  الوحيد 

ذات شريك  DU MAROC، ش.م.م. 
وستمائة  مليو3  6أسمالها  وحيد، 

 (.150.000( د6هم  ألف  وخمسو3 

ثالثي3  إلى  مقسمة  د6هم)، 

اجتماعية،  حصة  ألف)30.000) 

باب  بفضاء  االجتماعي  املقر  ذات 
أنفا، زنقة باب املنصو6 الطابق األول 
قر6  – الدا6 الشيضاء.   3  مكتب 6قم 

 ما يلي :
بعد  االجتماعي:  الرأسمال  في  زيادة 

6أسمال  في  جديد  شريك  دخول 

الشخص  خاصة  الشركة، 

املغربي  القانو3  ذات  املعنوي 

 SOCIETE MAROCAINE DE«

DISTRIBUTION DE MATERIEL-

االيضاحي تعريف    ،»SMDM

سجلها التجا6ي   ،541(0058 6قم    
6قم   املوحد  التعريف   ،1(57 6قم 
000221519000039، والتي تساهم 
)خمسمائة  د6هم   550.000 بمشلغ 
طريق  عن  د6هم)  ألف  وخمسو3 
التحويل في الحساب الشنكي للشركة.
ا6تفع  الجديد  التغيير  وبهذا 
6ٍأسمال الشركة من مليو3 وستمائة 
 (.150.000( د6هم  ألف  وخمسو3 
د6هم) الى مليونا3 ومئتا3 ألف د6هم 
)2.200.000 د6هم) مقسم الى أ6بعي3 

ألف)40.000) حصة اجتماعية.
تغيير املقر االجتماعي:  الى العنوا3 
6قم  الثاني،  الحسن  شا6ع   : التالي 

البريد 0)288، املحمدية، املغرب.
بعد   : املسير  تعيي3 
شركة  جديد  شريك  دخول 
 SOCIETE MAROCAINE DE«
DISTRIBUTION DE MATERIEL-
تعيي3  العام  الجمع  قر6   »SMDM
كما  أسماؤهم  االتي  جدد  مسيرين 

يلي :
  ،

ّ
مانة ايت  الدين  جمال  السيد 

 Mr. AIT MANNA, JAMAL(
املغربية،  الجنسية  ذو   ،(EDDINE
مزداد بتا6يخ 05/03/1973 والحامل 
6قم  الوطنية  التعريف  لشطاقة 

.T (33339
 Mr.(  ،3السيد لحري�سي فهيم أمي
 ،(LAHRICHI FAHIM, AMINE
بتا6يخ  مزداد  املغربية،  الجنسية  ذو 
لشطاقة  والحامل   25/06/1972

.H 201515 التعريف الوطنية 6قم
شركة  تسير  التعيي3،  هذا  مع 
 MOVICORTES DU MAROC
ش.م.م ذات شريك وحيد من طرف 

خمس مسيرين :
كونها  ايزابيل  كترينا  السيدة 
 Mme CATARINA( فييرا، 
ذات   ،(ISABEL CUNHA VIEIRA
بتا6يخ  مزدادة  البرتغاليةــ  الجنسية 
لجواز  والحاملة   ،24/02/1977
السفر 6قم C 885224، القاطنة بروا 
الثالث،  الد6ج   (02 فرنكو،  ميكيل 

-2400 -)9)لييرا، البرتغال.

 M.( ،السيد 6يو بيد6و كومس بربرا
  ،(RUI PEDRO GOMES PEREIRA
مزداد بتا6يخ  ذو الجنسية البرتغاليةــ 
لجواز  والحامل   ،06/10/1979
C)192)1، القاطن بروا  السفر 6قم 
 (81-2495  ،07 6قم  بوكو1  دو1 

سانتا كتريتا  دا سيرا، البرتغال.
باتيستا  خو�سي  أ6نالدو  السيد 
 M.( سابينهو،  كونسالفيس 
 ARNALDO JOSÉ BATISTA
ذو   ،(GONÇALVES SAPINHO
بتا6يخ  مزداد  البرتغاليةــ  الجنسية 
لجواز  والحامل   ،12/08/1965
السفر 6قم C 784082، القاطن بروا 
 ،2400-  ،(25 6قم  6ي  دي  كابيسو 

0)) لييرا ، البرتغال.
تجاه  الشركة  تمثيل  يمكن  وال 
الطرف الثالث  اال من قشل املسيرا3، 
وأي وثيقة صاد6ة عن املسيرين املشا6 
إليهم باسم الشركة وبالنيابة عنها، وال 
سيما العقود والتعهدات واملستندات 
الشنكية بما في ذلك على سبيل املثال 
وأوامر  الشيكات  توقيع  الحصر،  ال 
التجا6ية  واألو6اق  الشنكي  التحويل 
الشركة  باسم  اإلذنية،  والسندات 
عندما  آخر  التزام  وأي  عنها،  ونيابة 
املستندات  هذه  على  التوقيع  يتم 
 (2( اثني3  قشل  من  مشترك  بشكل 
مع   ،(5( الخمس  املسيرين  بي3  من 
أ3  التوقيعات يجب  أحد  أ3  العلم 
كونها  إيزابيل  كاتا6ينا  السيدة  يكو3 
بربرا  بيد6و كومس  6يو  السيد  فييرا 
باتيستا  خو�سي  أ6نالدو  السيد  أو  ا 

كونسالفيس سابينهو.
التشطييب على السجل التجا6ي 
العام   الجمع  قر6  الشيضاء،   بالدا6 
التشطيب على السجل التجا6ي  6قم 
 MOVICORTES لشركة    509313

DU MAROC بالدا6 الشيضاء.
االسا�سي  النظام  بمقت�سى   -  2
األستاذة  طرف  من  منجز  املعدل 
باملحمدية،  موثقة  6داوي،  أمينة 
الجمع  قر6   ،22/10/2021 بتا6يخ 
العام  تعديل النظام االسا�سي حسب 

التغييرات املشا6 اليها أعاله.

- تم االيداع التجا6ي باملحكمة   3

بتا6بخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

18/02/2022 تحت عدد 3551)8.
للخالصة و الشيا3

األستاذة امينــة 6داوي
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DJ IMMO
SARL

شركة محدودة املسؤولية

6أسمالها 00.000) د6هم

املقر االجتماعي : 41، شا6ع 

الز6قطوني الطابق الثالث الشقة 

6قم 1 الدا6 الشيضاء

بموجب عقد عرفي مؤ6خ بالدا6 

2022، قر6  فبراير   8 بتا6يخ  الشيضاء 

أعاله،  املذكو6ة  للشركة  الشركاء 

وضع  املسؤولية  محدودة  شركة 

ذات  للشركة  األسا�سي  القانو3 

املميزات التالية :

.DJ IMMO : التسمية

الشكل القانوني :  شركة محدودة 

املسؤولية.

مشاني، مطو6   : الهدف االجتماعي 

عقا6ات.

سنة تبتدئ من تا6يخ   99  : املدة 

التسجيل بالسجل التجا6ي.
تم تعيي3 السيد ديشو3   : التسيير 

الشعزاوي كمسير واحد للشركة.

في  حدد   : االجتماعي  الرأسمال 

 (000 إلى  موزعة  د6هم   (00.000

حصة من فئة 00) د6هم وهي موزعة 

كالتالي :
ديشو3  ملكية  في  حصة   500

الشعزاوي.

السيدة  ملكية  في  حصة   500

جوهرا3 نادية.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضشط لدى املحكمة التجا6ية بالدا6 

تحت   2022 فبراير   24 في  الشيضاء 

في  سجلت  الشركة   .8(4311 6قم 

السجل التجا6ي تحت 6قم 533915.
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ENER THERM MOROCCO
SARL

شركة محدودة املسؤولية
6أسمالها 00.000) د6هم

املقر االجتماعي : 41، شا6ع 
الز6قطوني الطابق الثالث الشقة 

6قم 1 الدا6 الشيضاء
بموجب عقد عرفي مؤ6خ بالدا6 
 ،2022 يناير   20 بتا6يخ  الشيضاء 
املذكو6ة  للشركة  الشركاء  قر6 
املسؤولية  محدودة  شركة  أعاله، 
وضع القانو3 األسا�سي للشركة ذات 

املميزات التالية :
 ENER THERM  : التسمية 

.MOROCCO
الشكل القانوني :  شركة محدودة 

املسؤولية.
الهدف االجتماعي : أنظمة الصرف 
الصحي أو التدفئة أو العزل أو أنظمة 

الدخا3 الصناعية )املقاول).
الرياح  أو  الشمسية  الطاقة 
للمعدات  املصنعة   )الشركة 

أو األلواح من أجل ذلك).
تاجر.

سنة تبتدئ من تا6يخ   99  : املدة 
التسجيل بالسجل التجا6ي.

التسيير : تم تعيي3 السيد الجهري 
الفاضيل كمسير واحد للشركة.

في  حدد   : االجتماعي  الرأسمال 
 (000 إلى  موزعة  د6هم   (00.000
حصة من فئة 00) د6هم وهي موزعة 

كالتالي :
الجهري  ملكية  في  حصة   400

الفاضيل.
السيد  ملكية  في  حصة   300

الجهيري محمد املهدي.
السيد  ملكية  في  حصة   300

لغمو6ي عشد هللا.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
الضشط لدى املحكمة التجا6ية بالدا6 
تحت   2022 فبراير   (1 في  الشيضاء 
في  سجلت  الشركة   .8(3(24 6قم 
السجل التجا6ي تحت 6قم 532737.
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ائتمانية

MSCOS ش.م.م

عما6ة 4) شقة 25 زنقة أزكزا أكدال الرباط

YORIS CASH

SARL

الغير  الجمع  محضر  بمقت�سى 

ديسمبر   29 بتا6يخ  املنعقد  العادي 

 YORIS شركة  شركاء  قر6   ،202(

سيدي  بسال،  مقرها  الكائن   CASH

 ( مو�سى باب املريسة اقامة حليمة 

عما6ة 6قم RCD CH31 6قم 7، إجراء 

التعديالت التالية :

التعديل األول : تفويت الحصص

امشيشو  سناء  السيدة  فوتت 

جميع حصصها )500 حصة) لفائدة 

السيدة نزهة امشيشو.

التعديل الثاني : استقالة املسير

امشيشو  سناء  السيدة  قدمت 

6قم  الوطنية  للشطاقة  الحاملة 

جميع  من  استقالتها   ،AB272334

مهامها كمسيرة للشركة.

التعديل الثالث : تعيي3 املسير

نزهة  السيدة  تعيي3  إعادة  تم 

الوطنية  للشطاقة  الحاملة  امشيشو 

وحيدة  كمسيرة   ،AB((4(44 6قم 

التعديالت  هذه  يوافق  بما  للشركة 

ملدة غير محدودة.

القانو3  مالئمة   : الرابع  التعديل 

األسا�سي للشركة.

إليها  املشا6  التعديالت  على  بناء 

بها  الجا6ي  للقواني3  ووفقا  أعاله 

مالءمة القانو3  العمل قر6 الشركاء 

األسا�سي للشركة.

بكتابة  تم  قد  القانوني  اإليداع 

بسال  االبتدائية  باملحكمة  الضشط 

بتا6يخ 9 فبراير 2022 تحت 6قم 27).
عن النسخة والنص

MSCOS
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 STE CHRONO MAROC DE

TRANSPORT
6أسمالها 00.000) د6هم

مقرها االجتماعي : عي3 عتيق تجزئة 

6كاكة 6قم )) تما6ة

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

للشركة املؤ6خ في 25 ديسمبر )202 

تمت املصادقة على ما يلي :

حل املسشق للشركة.

تعي3 السيد الرازين بوبكر مصفيا 

للشركة.

عي3  في  التصفية  مقر  تحديد 

عتيق تجزئة 6كاكة 6قم )) تما6ة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   23 بتا6يخ  بتما6ة  االبتدائية 

)202 تحت 6قم 7537.

110 P

ETSAR INVEST
بيع الحصص االجتماعية

استقالة املسير القديم تعيي3 مسير 
جديد

العام  الجمع  محضر  بموجب 

االستثنائي غير العادي املنعقد بتا6يخ 

مساهمو  قر6   202( أكتوبر   25

الشركة ETSAR INVEST ما يلي :

بيع الحصص االجتماعية كالتالي 

: يبيع عشد الرحيم سرحاني إلى 6شيد 

 (000 جشا6 حصصه في الشركة، أي 

د6هم لكل حصة ما   (00 حصة ب 

يعادل 00.000) د6هم.

وتعيي3  القديم  املسير  استقالة 

6شيد  السيد   : وحيد  جديد  مسير 

التعريف  لشطاقة  حامل  جشا6 

غير  ملدة  للشركة  مسير   Z315812

محددة.

الضشط  بمكتب  اإليداع  تم 

بتا6يخ  بالرباط  التجا6ية  باملحكمة 

6قم  تحت   202( 0) ديسمبر 

.(20(71

111 P

WORLD SERVICE COMPTA
توسيع النشاط االجتماعي للشركة

العام  الجمع  محضر  بموجب 
االستثنائي غير العادي املنعقد بتا6يخ 
5 نوفمبر )202 قر6 مساهمو الشركة 
ما   WORLD SERVICE COMPTA

يلي :
االجتماعي  النشاط  توسيع 
الوحيد  الشريك   : كالتالي  للشركة 
مقاول  نشاط  إضافة  يقر6  للشركة 

محاسشة.
الضشط  بمكتب  اإليداع  تم 
باملحكمة التجا6ية بالرباط بتا6يخ 24 

نوفمبر )202 تحت 6قم 9982)).
112 P

KAMOT
تأسيس 

بتا6يخ  العرفي  العقد  بمقت�سى 
وضع  تم  بالرباط،   2022 فبراير   9
ذات  للشركة  األسا�سي  القانو3 
تحمل  التي  محدودة  مسؤولية 

الخصائص التالية :
التسمية : تحمل الشركة التسمية 

.»KAMOT« : التالية
املوضوع : أعمال الشناء.

شا6ع فجيج،   5  : املقر االجتماعي 
في الطابق الثالث ب.ب   9 شقة 6قم 

الرباط.
في  حدد   : االجتماعي  الرأسمال 
إلى  مقسم  د6هم   2.550.000 قيمة 
25.500 حصة ذات قيمة 00) د6هم 

للحصة مقسم بي3 الشركاء كالتالي :
 20400 قدير  لحسن  السيد 
د6هم أي ما   (00 حصة ذات قيمة 

قيمته 2.040.000 د6هم.
السيد عشد هللا قدير 00)5 حصة 
د6هم أي ما قيمته   (00 ذات قيمة 

0.000)5 د6هم.
التسيير : عي3 السيد لحسن قدير 

كمسير للشركة ملدة غير محددة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
القانوني باملحكمة التجا6ية بالرباط 
تحت السجل التجا6ي 6قم 83)58) 

يوم فاتح ما16 2022.
113 P



4603 الجريدة الرسميةعدد 5707 - 3) شعشا3 443) )1) ما16 2022) 

GREEN BIZ
SA

استقالة املدير العام وتعيي3 مدير 
جديد

الجمع  اجتماع  محضر  ختام  في 
العام غير العادي بتا6يخ فاتح أكتوبر 

9)20 بالدا6 الشيضاء تقر6 ما يلي :
استقالة السيدة كريستي3 ليفلي3 
من منصبها كمدير عام لشركة غرين 
باسكال سيد1  السيدة  وتعيي3  بيز 
بيليغا16 مالهوتري كمدير عام  دي 

جديد.
املحكمة  في  القانوني  اإليداع  تم 
6قم  تحت  الشيضاء  للدا6  التجا6ية 

841)3 بتا6يخ 7) أكتوبر 9)20.
114 P

GREEN BIZ
SA

تعيي3 6ئيسا جديدا للشركة
الجمع  اجتماع  محضر  ختام  في 
أكتوبر   9 بتا6يخ  العادي  غير  العام 

4)20 بالدا6 الشيضاء تقر6 ما يلي :
6ئيسا  ميشو  بيير  السيد  تعيي3 

جديدا لشركة غرين بيز.
لو6ا3  سيشاستيا3  السيد  تعيي3 
جو6ج كواسنت 6ئيسا جديدا لشركة 

غرين بيز.
املحكمة  في  القانوني  اإليداع  تم 
6قم  تحت  الشيضاء  للدا6  التجا6ية 

814)3 بتا6يخ 23 أكتوبر 4)20.
115 P

GREEN BIZ
SA

زيادة 6أ1 املال
الجمع  اجتماع  محضر  ختام  في 
أبريل   5 بتا6يخ  العادي  غير  العام 

7)20 بالدا6 الشيضاء تقر6 ما يلي :
طريق  عن  املال  6أ1  زيادة 
السائلة  املطالشات  مع  التعويض 
واملستحقة الدفع على الشركة بمشلغ 
412.900.)3 د6هم عن طريق إنشاء 
تم  نقدا  جديدا  سهما   3(4129

إصدا6ه بالقيمة اإلسمية.

املحكمة  في  القانوني  اإليداع  تم 
6قم  تحت  الشيضاء  للدا6  التجا6ية 

425)3 بتا6يخ 2) أبريل 7)20.
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GREEN BIZ
SA

اقالة مديرين وتعيي3 مديرين جدد
الجمع  اجتماع  محضر  ختام  في 
يوليو   23 بتا6يخ  العادي  غير  العام 

)202 بالدا6 الشيضاء تقر6 ما يلي :
إقامة السادة عمر مامو ودانييل 
كالين وستيفا3 يرليس وأمي3 تهراوي 

من واليتهم كمديرين.
بديال للسيد دانييل كالين وللمدة 
املتشقية من املنصب الشالغة خمس 
)5) سنوات، قر6ت الجمعية العامة 
مديرة  ميشيل  أود  السيدة  تعيي3 

جديدة.
الطهراوي  أمي3  السيد  من  بديال 
الشالغة خمس  املتشقية  واليته  وملدة 
)5) سنوات، قر6ت الجمعية العامة 
تعيي3 السيدة فرانس ثيفنيو مديرة 

جديدة.
في  مومو  عمر  السيد  تعيي3 
الجديد  املنتدب  العضو  منصب 
ملدة  اليوم  اعتشا6ا من هذا  للشركة 

ثالث )3) سنوات.
املحكمة  في  القانوني  اإليداع  تم 
6قم  تحت  الشيضاء  للدا6  التجا6ية 

812)3 بتا6يخ 9 أغسطس )202.
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GREEN BIZ
SA

زيادة 6أ1 املال
الجمع  اجتماع  محضر  ختام  في 
ديسمبر   5 بتا6يخ  العادي  العام غير 

9)20 بالدا6 الشيضاء تقر6 ما يلي :
الشالغ  املال  6أ1  زيادة 
بمشلغ  د6هم   ((3.000.000
ليصشح  د6هم   (98.000.000
باإلحداث  د6هم   3((.000.000
وإصدا6 980000) سهم جديد نقدا 

اكتتب بها كل من :

السيد بيير ميشو.

السيد سيشاستيا3 كوازنت.

السيد بيتر ستوكر.

السيد محمد التوهاللي.

املحكمة  في  القانوني  اإليداع  تم 

6قم  تحت  الشيضاء  للدا6  التجا6ية 

833)3 بتا6يخ 20 ديسمبر 9)20.
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GREEN BIZ
SA

تغيير املدقق القانوني للشركة
الجمع  اجتماع  محضر  ختام  في 

يونيو   3 بتا6يخ  العادي  غير  العام 

9)20 بالدا6 الشيضاء تقر6 ما يلي :

والية  في  اإلدا6ة  مجلس  يطعن 

القضائية  االستشا6ات  مجلس 

واملموليCCFJ( 3)، الذي يمثله السيد 

القانوني  املدقق  شفيق،  عادل 

العديد  مع  التشاو6  وبعد  للشركة، 

اجتماع  اقتراح  يقر6  الشركات،  من 

املساهمي3 لتوفير استشدال، وبالتالي، 

تعيي3 اجتماع املساهمي3 فيفيدا6وك 

املدقق  من  بدال  ثو6نتو3،  غرانت 

املنتهية واليته، ملدة ثالث )3) سنوات 

مالية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

6قم  تحت  الشيضاء  للدا6  التجا6ية 

0)4)3 بتا6يخ 1 ماي 9)20.
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GREEN BIZ
SA

نقل املقر وتمديد غرض الشركة
الجمع  اجتماع  محضر  ختام  في 

يونيو   3 بتا6يخ  العادي  غير  العام 

9)20 بالدا6 الشيضاء تقر6 ما يلي :

تمديد الغرض املؤس�سي للشركة 

يضيف النشاط التالي :

واألو6اق  األسهم  محفظة  إدا6ة 

واملعامالت  للتحويل  القابلة  املالية 

ذات الصلة.

للشركة  املسجل  املكتب  نقل 
شا6ع   231-238 في  حاليا  الكائن 
الرابع  الطابق  املعاني  مصطفى 
إلى العنوا3 التالي برج  الدا6 الشيضاء 
 (4 الحسني  الحي  دائرة  1-ف-1 

الطابق الدا6 الشيضاء.
املحكمة  في  القانوني  اإليداع  تم 
6قم  تحت  الشيضاء  للدا6  التجا6ية 

425)3 بتا6يخ 9 ماي 9)20.
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 MAROC STRUCTURES
 ETUDES

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة بشريك وحيد

في  املؤ6خ  العرفي  للعقد  طشقا 
القانوني  وضع  تم   26/01/2022
على  تضامنية  لشركة  األسا�سي 

الشكل التالي :
 MAROC  : الشركة  اسم 

 STRUCTURES ETUDES
مسؤولية  ذات  شركة  الشكل: 

محدودة بشريك وحيد.
املشو6ة   : الشركة  غرض 

والتحليل، وظائف الدعم الفني.
الرباط   : املقر االجتماعي للشركة 
إقامة الربيع،  مشنى النسيم أ3  6قم) 

حي النهضة ).
6أ1 املال : حدد 6أسمال الشركة 
وقسم إلى  د6هما،   (00.000 في مشلغ 
القيمة  اجتماعية،  حصة   ((000(
 ((00( اإلسمية لكل حصة هي مائة 

د6هما،   
السيد سراج منير : )000)) حصة   

التسيير:
بونو  سعدية  السيدة   تعيي3  تم 
غير  ملدة  للشركة  وحيدة  مسيرة 

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

)3 من دجنبر من كل سنة.
: تم وضع امللف  اإليداع القانوني 
التجا6ية  املحكمة  لدى  القانوني 

بالرباط تحت الرقم )2242).
121 P
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AMS BUILDING
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
ذات الشريك الوحيد

6أسمالها 00.000) د6هم
املقر االجتماعي : عما6ة 30 شقة 8 
شا6ع موالي احمد لوكيلي حسا3 

الرباط
تأسيس

بتا6يخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
تم وضع القانو3   ،2022 فبراير   (4  
املسؤولية  ذات  للشركة  األسا�سي 
املحدودة الشريك الوحيد والتي تتميز 

بما يلي :
 1 م  »ا  شركة   : التسمية 
املسؤولية  ذات  شركة  بويلدينغ« 

املحدودة الشريك الوحيد.
أعمال مختلفة وأعمال   : الهدف 
والهندسة  التهيئة  وأعمال  الشناء 

امليدانية.
املدة : حددت في 99 سنة انطالقا 
السجل  في  التسجيل  تا6يخ  من 

التجا6ي.
شقة   30 عما6ة   : املقر االجتماعي 
شا6ع موالي أحمد لوكيلي حسا3   8

الرباط.
في  حدد   : االجتماعي  الرأسمال 
إلى  مقسمة  د6هم   (00.000 مشلغ 
 (00 بثمن  اجتماعية  حصة   (000

د6هم في حوزة :
املروني  شكيب  سيدي  السيد 

العلمي : 000) حصة.
من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 
كل  من  ديسمبر   3( إلى  يناير  فاتح 

سنة.
: تسير الشركة من طرف  التسيير 
السيد سيدي شكيب املروني العلمي 

ملدة غير محدودة.
الربح  من   %  5 يقتطع   : األ6باح 
الصافي في كل سنة من أجل تكوين 

االحتياط القانوني.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما16  فاتح  في  بالرباط  التجا6ية 
6قم  تحت  التجا6ي  بالسجل   2022

.(58(57
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WOLRD OUATE
SARL AU

بتا6يخ  املمضية  للعقود  طشقا 

2022 تم تحرير القانو3  فاتح فبراير 

الخصائص  ذات  لشركة  األسا�سي 

فبراير   (5 بتا6يخ  واملسجلة  التالية 

.2022

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

: غزل الصوف  الهدف االجتماعي 

أو القطن.

د6هم   (00.000  : الرأسمال 

فئة  من  حصة   (000 إلى  مقسمة 

00) د6هم للحصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

)3 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تا6يخ التسجيل.

سليم  دوا6   : االجتماعي  املقر 

بوقنادل - سال.

الكريم  عشد  السيد   : التسيير 

لكريني مسير وحيد للشركة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بسال  االبتدائية  باملحكمة  الضشط 
التجا6ي  بالسجل  التقييد  6قم 

.35533
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SANI CRISTAL
SARL AU

إعال3 عن بيع حصص
استقالة املسيرين وتعيي3 مسير 

جديد
تغيير املقر االجتماعي

العام  الجمع  محضر  بموجب 

 SANI CRISTAL« االستثنائي شركة 

املسؤولية  ذات  شركة   »SARL AU

نوفمبر   (0 يوم  املنعقد  املحدودة 

)202 لقد قر6 الشركاء ما يلي :

الشركة  في  الشركاء  قر6 

»MACOCER SARL« ما يلي :.

حصة   4000 أي  حصصها  بيع 

الرحيم  عشد  املسير  يمثلها  الذي 

السيد  الشركة  في  وشركاءه  صبري 

بوعالمي  والسيدة  العربي  اقشر 

السعدية والسيدة اقشر سا6ة وأيضا 

السيدة اقشر مجيدة إلى السيد سعد 

 SANI CRISTAL« شبهي مسير الشركة

.»SARL AU
زنقة   : إلى  االجتماعي  املقر  نقل 

بوعنا3 6قم 8 حي األمل القرية سال.

تقديمها  الواجب  الصالحيات 

لإلجراءات اإلدا6ية والقانونية.

سعد  السيد  جديد  مسير  تعيي3 

شبهي.

تم إيداع السجل التجا6ي بمكتب 

بالدا6  التجا6ية  باملحكمة  الضشط 

الشيضاء بتا6يخ 3) يناير 2022 تحت 
6قم 808274.
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 PDF GLOBAL COMPANY
SARL

في  مؤ6خ  عرفـــي  عـــــقد  بمقت�سى 

قـــد   ،07/01/2022 بـــــــتا6يخ  الرباط 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تـــم 

املحدودة  

 PDF GLOBAL  : التـــــــــــــــــــسمية 

 COMPANY SARL

الهـــدف االجتماعي : 

- اعمال التنظيف.

- تاجر.

- التكوين املستمر.
 (00.000  : الشركـة  6أســمال 

حـــــصة من   (000 د6هــــم مقسـمة إلى 

فــــــئة 00) د6هم للحصة الواحــدة.

- فهد بنسعيد 500 حصة. 

- نبيل باالمينو 250 حصة.

- أيوب املنديلي 250 حصة.

من  ابــــتداء  ســنة   99  : املــــــــــــدة 

تا6يــــخ  من  أي  النـــــهائي  التأســـــيس 

وضـــــع الســــجل التـــجا6ي.

من فاتح يناير إلى    : السنة املالية 

)3 دجـــنبر من كل سنة ما عـــــدا السنة 

األولى تبتدئ من تا6يخ التسجيل.

زاهيد  اقامة  املـــــــــــقر:  
الشحراوي  األول  الطابق   24 الرقم 

تيفلت.

املسيرو3 :  

- فهد بنسعيد.

- أيوب املنديلي.
6قم التقييد بالسجل التجا6ي : 

.((15
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JBILATE WATERSPORTS
تـأسـيـس شــركة ذات مسؤولية 

محدودة بشريك واحد
بتا6يخ عرفي   عقد   بمقت�سى 
2022، تم وضع القانو3    8) فبراير 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

ذات   واحد  بشريك  محدودة 

الخصائص التالية :

 :  االسم 

.JBILATE WATERSPORTS

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

مسؤولية محدودة بشريك واحد.

الهدف االجتماعي : جميع عمليات 

االستيراد والتصدير.

التمثيل،  التصدير،  االستيراد، 

ذات  املركشات  لجميع  التجا6ة 

قوا6ب،  الشحا6،  سكوترات  محرك، 

الزيوت  قطع الغيا6،  د6اجات كواد، 

ومشتقاتها، املالبس وجميع منتوجات 

السالمة وكل ما له عالقة مشاشرة أو 

بكل ما سشق ذكره من  غير مشاشرة 

أجل توفير الظروف املناسشة لتنمية 

وتطوير الشركة.

شا6ع   1(  : االجـتـماعــي   الـمـقر 

اللو الياقوت زاوية مصطفى املعاني، 
الدا6   ،12 6قم  الثاني،  الطابق 

الشيضاء.
 (00.000  : الشركـــة  مـــال  6أ1 

د6هم مقسمة إلى 000) حصة بثمن 

00) د6هم للحصة :

 (000  : ناصر  مراك�سي  السيد 

حصة.

املــــــدة :  99  سنة ابتداء من تا6يخ 

التأسيس.
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السنة   : االجتمـاعيـة  السنة  

املدنية من فاتح يناير إلى) 3  ديسمبر 

من كل سنة.

السيد  تعيي3  تم  لقد   : التسيير 

مراك�سي ناصر  كمسير وحيد للشركة 

ملدة غير محدودة.

اإليداع القانوني : تم لدى املحكمة 

بتا6يخ فاتح  التجا6ية بالدا6 الشيضاء 

وتم   7935 6قم  تحت   2022 ما16 
التجا6ي  بالسجل  الشركة  تسجيل 

تحت 6قم )53441.
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AQUAVIDA
SARL

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

 (0 بتا6يخ  الذي عقد بمقر الشركة 

ماي )202 والذي قر6 فيه ما يلي :

العنوا3  من   : الشركة  مقر  نقل 

الحالي الكائن بالعما6ة 5) مكتب 6قم 

إلى الطابق  شا6ع األبطال الرباط،   4
جو3  شا6ع   (4 6قم  عما6ة  األول 

جو6يس شقة 6قم 2 الرباط.
زيادة 6أ1 املال : قر6 الجمع العام 
زيادة 6أسمال الشركة من سشعة الف 

د6هم إلى إثني3 مليو3 د6هم من خالل 

 (00 بقيمة  سهم   (3.000 إنشاء 

عن  بالكامل  مدفوعة  للسهم  د6هم 

طريق الدفع في الشنك 300.000.) .

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

فبراير   (1 بتا6يخ  بالرباط  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 22228).
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EDC IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

برأسمال : 00.000) د6هم

املقر االجتماعي : 6قم 2225، تجزئة 

الوفاق، بوتيك 6قم 7، تما6ة

تشعا ملداوالت الجمع العام الغير 

 202( 22 يونيو  العادي املنعقد يوم 

لشركة EDC IMMO شركة محدودة 

د6هم   (00.000 املسؤولية برأسمال 

تم االتفاق على :

الحصص  بيع  على  املصادقة 

السيد  من  كل  بي3  االجتماعية 

والسيد  حصة   500 هشام  املحيب 

والسيدة  حصة   375 دحاني  كمال 

شقيري مريم لفائدة السيد بالحومة 

يونس وبذلك يكو3 الفصل 1 قد تغير 

كما يلي :

السيد بالحومة يونس 000) حصة 

اجتماعية.

يونس  بالحومة  السيد  تعيي3 

مسيرا للشركة.

أعمال  إلى  الشركة  أهداف  تغيير 

الشناء، التجا6ة والبستنة.

6قم  من  االجتماعي  املقر  تحويل 

 7 2225، تجزئة الوفاق، بوتيك 6قم 

تما6ة إلى 6قم 43 تجزئة العرش، عي3 

عودة، تما6ة.

القانوني  اإليداع  وضع  تم  وقد 

يوم  بتما6ة  االبتدائية  املحكمة  لدى 

1) فبراير 2022 تحت 6قم 7418.
عن النسخة والنص

128 P

 STE  DAR AL FALLAH AL

 BAHRAOUI

SARL AU

 QUARTIER ADMINISTRATIF

 BAHRAOUI, SIDI ALLAL 

EL BAHRAOUI

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

 2022 فبراير   9 الغير العادي بتا6يخ 

لشركة دا6 الفالح الشحراوي : 

لشركة  النهائية  التصفية  تم 

ذات  شركة  الشحراوي  الفالح  دا6 

مسؤولية محدودة بشريك واحد.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

فاتح  بتا6يخ  بالخميسات  االبتدائية 

ما16 2022 تحت 6قم 92. 

129 P

 STE  FORT IMPACT
VOLCAN
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة من شريك واحد

بمقت�سى عقد عرفي مسجل بسال 
تأسيس  تم   ،202( ديسمبر   22 في 
شركة محدودة املسؤولية من شريك 

واحد ذات الخصائص التالية : 
 STE  FORT IMPACT:التسمية

.VOLCAN SARL AU
الهدف االجتماعي : تهدف الشركة 
سواء باملغرب كما بالخا6ج، لحسابها 
إلى  باملشا6كة  أو  الغير  لحساب  أو 

تحقيق األهداف التالية :
األشغال العمومية والشناء ؛

تو6يد وتركيب جميع أنواع الرخام ؛
توزيع الرخام.

99 سنة ابتدءا من تا6يخ   : املدة   
تأسيس الشركة.

6أسمال : إ3 الرأسمال االجتماعي 
د6هم   (00.000 مشلغ  في  حدد  قد 
مجزأ إلى 000) حصة اجتماعية ذات 

00) د6هم لكل واحدة.
 (000 أيوب  لكنافدي  السيد 

حصة.
الفتح،  قطاع   : االجتماعي  املقر 
العيايدة،   ،(78 6قم  الحوزة،  زنقة 

سال.
التسيير : تسيير الشركة من طرف 

السيد لكنافدي أيوب.
تم اإليداع القانوني بكتابة الضشط 
بتا6يخ  بسال  االبتدائية   باملحكمة 
)2 فبراير 2022 6قم السجل التجا6ي 

35495 6قم اإليداع 38383. 
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 STE PIERRE ET MARBRE
TAZA

SARL AU 
 شركة ذات مسؤولية محدودة 

وذات شريك واحد
يقد6 6أسمالها ب : 00.000) د6هم
املقر االجتماعي : طريق القنيطرة، 

كلم ))، بوقنادل، سال

في  مؤ6خ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
4) فبراير  2022 ومسجل في  يناير   8
تحمل  شركة  تأسيس  تم   2022

الخصائص التالية : 
 STE PIERRE ET  : التسمية 

 .MARBRE TAZA SARL AU
ذات  شركة   : القانونية  الصفة 
مسؤولية محدودة وذات شريك واحد.

الهدف االجتماعي :
عامل ميكانيكي في تقطيع وتركيب 

الرخام والحجر ؛
املختلفة  األشغال  في  مقاول 

والشناء ؛
منتج  أو  )تاجر  وتصدير  استيراد 

وسيط).
6أ1 املال : 00.000) د6هم مقسمة 
د6هم   (00 حصة من فئة   (000 إلى 

للحصة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.
يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 
ديسمبر من كل سنة ما عدا   3( إلى 
السنة األولى تبتدئ من تا6يخ تأسيس 

الشركة إلى )3 ديسمبر.
املقر االجتماعي : طريق القنيطرة، 

كلم ))، بوقنادل، سال.
التسيير : السيد نو6 الدين شنوف 

ملدة غير محدودة.
توزيع األ6باح : من األ6باح الصافية 
تؤخذ 5% لتكوين االحتياط القانوني 

والشاقي يوزع بي3 الشركاء.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 االبتدائية بسال بتا6يخ 24 فبراير 2022 
)للسجل التجا6ي   384(8 تحت 6قم 

6قم 35527).
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STE GHALY PALACE
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة بشريك واحد
 بمقت�سى عقد عرفي بسال بتا6يخ 
القانو3  وضع  تم   2022 يناير   25
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
ذات  واحد  بشريك  املحدودة 

الخصائص التالية : 
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 GHALY  : االجتماعية  التسمية 

.PALACE

الهدف االجتماعي : مقهى.

األمير  شا6ع  االجتماعي:  املقر 
سيدي محمد وزنقة عي3 الصاع، 6قم 

2، حي النهضة، القرية، سال. 

املدة االجتماعية : 99 سنة.

الرأسمال االجتماعي : حدد 6أسمال 

الشركة في مشلغ 00.000) د6هم موزع 

على 000) حصة من فئة 00) د6هم 

للحصة وزعت كما يلي :

 (000 السيد بد6 الدين اشداوي 

حصة.

بد6  السيد  تعيي3  تم   : التسيير 

الدين اشداوي كمسير للشركة ملدة 

غير محدودة.
تم التسجيل في السجل التجا6ي 

باملحكمة  الضشط  كتابة  لدى 

االبتدائية بسال تحت 6قم 35529. 
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MAGRICOR
تأسيس شركة محدودة املسؤولية 

مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى   -  (

قد   ،2022 فبراير   (7 يوم  بالرباط، 

تم تأسيس شركة محدودة املسؤوليـــة  

والتي تحمل الخصائص التالية :

.MAGRICOR SARL : التسمية
6أسمال الشركة : 00.000) د6هم 

 (00 000) حصة بثمن  مقسم على 

د6هم للحصة الواحدة.

السيد 6شيد محفض 500 حصة ؛

 500 بوصفيحة  محمد  السيد 

حصة.

املقر االجتماعي : عما6ة 30،الشقة 

حسا3  حي موالي احمد لوكيلي،   ،8

الرباط.

الفالحة،   : االجتماعي  الهدف 

تجا6ة الجملة في املنتجات الفالحية 

استيراد،  شركة  واألغنام،  واألبقا6 

تسمي3 وبيع العجول في املغرب.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي. 

السيد  الشركة  يسير   : التسيير 
زنقة  في  القاطن  بوصفيحة  محمد 
االول  الطابق   04 شقة  االدا6سة 
للشطاقة  والحامل  الرباط،  حسا3  
غير  ملدة   ،AB49076قم الوطنية 
محفض  6شيد  والسيد  محدودة، 
 (1 شقة  بغداد  زنقة  في  القاطن 
للشطاقة  والحامل  الرباط،  حسا3 

.A352045 الوطنية
تم اإليداع   : اإليداع القانوني   -  2
القانوني لدى كتابة الضشط باملحكمة 
 2022 ما16   2 التجا6ية بالرباط في 

تحت 6قم )2248).
االند6اج في السجل التجا6ي:   -  3
التجا6ي  بالسجل  الشركة  سجلت 

بالرباط  تحت 6قم 95)58).
لإلشا6ة والنشـــــــــــــر 

املسيرا3 : السيد محمد بوصفيحة

والسيد 6شيد محفض
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BI2C
SARL AU
ش.م.م

املقر االجتماعي : 6قم 0) الطابق 
األول، الخيزو6ا3، تما6ة 

على إثر االجتماع العام الغير   -  (
العادي بمدينة تما6ة بتا6يخ 0) يناير 
قر6 املساهم الوحيد لشركة   2022
بمساهم  ش.م.م   BI2C SARL AU

وحيد ما يلي :
ذات  للشركة  املسشق  الحل 
 BI2C املسماة  املحدودة  املسؤولية 
SARL AU اعتشا6ا من 0) يناير 2022 
 تتم التصفية في املكتب املسجل وهو : 
الخيزو6ا3،  الطابق األول،   ،(0 6قم 

تما6ة.
الشريك املعي3 كمصفي للشركة 

.BI2C SARL AU
الحامل  اقدو36،  طا6ف  السيد 

.PY8(7408 للشطاقة الوطنية
2 - تم اإليداع القانوني باملحكمة 
االبتدائية 6قم 7419 بتا6يخ 1) فبراير 

.2022
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 WORLDWIDE RECYCLE

EXPERTS
SARL

ش.م.م

املقر االجتماعي : الرياض األندلس 

 مالكا 3، عما6ة 72، الشقة )، 

حي الرياض

العام  االجتماع  إثر  على   -  (

بتا6يخ  الرباط  بمدينة  العادي   الغير 

املساهمو3  قر6   202( ديسمبر   (5

 WORLDWIDE RECYCLE لشركة 

EXPERTS ش.م.م ما يلي :

ذات  للشركة  املسشق  الحل 

واملسماة  املحدودة  املسؤولية 

 WORLDWIDE RECYCLE EXPERTS

اعتشا6ا من )3 ديسمبر )202.

تتم التصفية في املكتب املسجل 

 ،3 مالكا  األندلس  الرياض   : وهو 

عما6ة 72 الشقة )، حي الرياض.

2 - تم اإليداع القانوني باملحكمة 

بتا6يخ  الرباط  بمدينة   التجا6ية 

9 فبراير 2022 تحت 6قم 902/12201.
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GIVTED&CO
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

ذات  شركة  تأسيس  تم  بالرباط 

تحمل  والتي  املحدودة  املسؤولية 

الخصائص التالية :

.GIVTED&CO : التسمية

.SARL : الصفة القانونية

خدمات   : االجتماعي  الهدف 

املعلومات التجا6ية )مقاول)، التجا6ة 

محتوى  إنشاء  التد6يب،  العامة، 

الوسائط املتعددة.

6أسمال الشركة : 00.000) د6هم 

فئة  من  حصة   (000 إلى  مقسمة 

د6هم للحصة الواحدة موزعة   (00

على الشكل التالي :

السيد اسماعيل ابن حليمة 500 

حصة ؛

السيدة 6يم بنصبيح 500 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي أي من تا6يخ وضع 

السجل التجا6ي.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

)3 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تا6يخ التسجيل.

املقر االجتماعي : 45 شا6ع فرنسا، 

شقة 8، أكدال، الرباط.

املسير : السيد اسماعيل ابن حليمة.

 : التجا6ي  بالسجل  التقييد  6قم 

.(58(77
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STE ELFACTEURE
SARL AU

تأسيس شركة
بموجب عقد عرفي مؤ6خ في   -  I 

شركة  تأسيس  تم   2022 يناير   22

ذات مسؤولية محدودة بشريك واحد 

في املواصفات التالية :

 STE ELFACTEURE  : التسمية 

.SARL AU

أشغال   : االجتماعي  الهدف 

الحدادة  أشغال  الشناء،  أو  متنوعة 

العصرية، املتاجرة.

األندلس،  حي   : االجتماعي  املقر 

6قم 78))، تيفلت.

املدة : 99 سنة من تا6يخ التأسيس.

الرأسمال : حدد 6أسمال الشركة 

في 00.000) د6هم مقسمة إلى 000) 

د6هم   (00 من  اجتماعية  حصة 

للحصة االجتماعية :

السيد الصاليح أحمد 000) حصة 

اجتماعية.

السيد  عي3   : الشركة  تسيير 

مع  للشركة  مسير  أحمد  الصاليح 

جميع الصالحيات.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  II

تيفلت  االبتدائية  باملحكمة   الضشط 

تحت 6قم )1)) بتا6يخ )) فبراير 2022.
للنسخ والشيا3

الوكيل
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STE D.L TRAV
SARL AU

تأسيس شركة
بموجب عقد عرفي مؤ6خ في   -  I 
شركة  تأسيس  تم   2022 فبراير   8
بشريك  محدودة  مسؤولية  ذات 

واحد في املواصفات التالية :
.STE D.L TRAV SARL AU : التسمية

الهدف االجتماعي : حفر أبا6.
: فدا3 بئر دكالة،  املقر االجتماعي 

دوا6 اوالد سعد الحجامة، تيفلت.
املدة : 99 سنة من تا6يخ التأسيس.
الرأسمال : حدد 6أسمال الشركة 
في 00.000) د6هم مقسمة إلى 000) 
د6هم   (00 من  اجتماعية  حصة 

للحصة االجتماعية.
000) حصة  السيد لحمر اد6يس 

اجتماعية.
تسيير الشركة : عي3 لحمر اد6يس 
مسير للشركة مع جميع الصالحيات.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم    II
تيفلت  االبتدائية  باملحكمة  الضشط 
بتا6يخ فاتح ما16   ((77 تحت 6قم 

.2022
للنسخ والشيا3

الوكيل
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 STE  WHMS
في  الوحيد  الشريك  قر6   -  I 

0) يناير 2022.
بيع حصص الشركة : 

باع السيد هشام العشابي للسيد 
حصة   (000 الخلوقي  الخياطي 
د6هم   (000 فئة  من  اجتماعية 

للحصة الواحدة.
استقالة مسير وتعيي3 مسير جديد 

للشركة :
قر6 الجمع العام االستثنائي إقالة 
منصشه  من  العشابي  هشام  السيد 
السيد  وتعيي3  للشركة  كمسير 
الخياطي الخلوقي مسير جديد لها مع 

كامل الصالحيات.
الضشط  بكتابة  اإليداع  تم   -  II
تحت  بمكنا1  التجا6ية  باملحكمة 

6قم )4189. 
للنسخ والشيا3

الوكيل
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STE  AGMS CAR
SARL

استقالة املسير وتعيي3 مسير جديد
بمقت�سى محضر مؤ6خ في الرباط 
بعض  تغيير  تم   2022 فبراير   28

قواني3 الشركة وحدد ما يلي : 
استقالة املسير   : استقالة مسير 

السيد مروا3 سويني.
تعيي3 املسير : السيد عادل غلولي.
بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
بالرباط  التجا6ية  باملحكمة  الضشط 

في السجل التجا6ي 6قم 9)38)). 
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GYNO-CARD
شركة مدنية مهنية لألطشاء

 STE CIVILE PROFESSIONNELE
DE MEDECINS - SCPM

العنوا3 : زنقة 1) نوفمبر، إقامة 
كريمة م.ج، فا1

بمقت�سى عقد عرفي مؤ6خ بفا1 
إعداد  تم   2022 فبراير  بتا6يخ7) 
مدنية  لشركة  األسا�سي  القانو3 
املواصفات  تحمل  لألطشاء  مهنية 

التالية : 
مدنية  شركة   : الشركة  شكل 

مهنية لألطشاء.
.GYNO-CARD : تسمية الشركة

مهنة  مما6سة   : الشركة  غرض 
الطب.

 (1 زنقة   : عنوا3 املقر االجتماعي 
نوفمبر، إقامة كريمة م.ج، فا1.

املدة : التي تأسست من أجلها : 99 
سنة.

278.000 د6هم   : مشلغ 6أ1 املال 
مقسم كالتالي :

اد6ي�سي  سغروشني  الدكتو6 
6شيد 100) حصة بقيمة 00) د6هم 

للحصة الواحدة.
عمراني  الدكتو6ة فاطمة الزهراء 
حصة   ((80 اد6ي�سي  منصو6ي 

بقيمة 00) د6هم للحصة الواحدة.
والشخصية  العائلية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

اد6ي�سي  سغروشني  الدكتو6 
6شيد، عنوانه 20 زنقة املنا6ة، تجزئة 

املسفر، طريق ايموزا6، فا1 ؛
عمراني  الدكتو6ة فاطمة الزهراء 
زنقة   20 عنوانها  اد6ي�سي،  منصو6ي 
املنا6ة، تجزئة املسفر، طريق ايموزا6، 

فا1.
والشخصية  العائلية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة :
اد6ي�سي  سغروشني  الدكتو6 
6شيد، عنوانه 20 زنقة املنا6ة، تجزئة 

املسفر، طريق ايموزا6، فا1 ؛
عمراني  الزهراء  الدكتو6ة فاطمة 
زنقة   20 عنوانها  اد6ي�سي،  منصو6ي 
املنا6ة، تجزئة املسفر، طريق ايموزا6، 

فا1.
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DEVACOM
ش.ذ.م.م ذات الشريك الواحد

تأسيس
بمقت�سى عقد عرفي حر6 بتما6ة في 
تم تحرير القواني3   2022 فبراير   (5
الشريك  ذات  لش.ذ.م.م  األساسية 

الوحيد مميزاتها كالتالي : 
DEVACOM ش.ذ.م.م   : التسمية 

ذات الشريك الواحد.
الهدف : للشركة األهداف التالية :

بيع العقاقير بالتقسيط ؛
بيع جميع املعدات الكهربائية ؛

املنزلية  واألجهزة  املعدات  بيع 
الصغيرة ؛

األشغال املختلفة والشناء ؛
والعزل  الصحي  الصرف  أعمال 
الخشب  نجا6ة  السشاكة،  املائي، 
التجصيص،  أعمال  واألملنيوم، 

أعمال الديكو6 والتشطيب ؛
وعموما جميع العمليات التجا6ية، 
املالية، املنقولة والثابتة،  الصناعية، 
املتعلقة بصفة مشاشرة أو غير مشاشرة 
بأحد األهداف املذكو6ة أعاله والتي من 

شأنها تسهيل تنمية الشركة.
 املقر  : تما6ة، محل عما6ة 6قم 4، 
بالد  تجزئة  زياد،  بن  طا6ق  شا6ع 

بناصر، ودادية املفتاح. 

د6هم   200.000  : املال  6أ1 

فئة  من  حصة   2000 على  مقسمة 

من  مسددة  للواحدة  د6هم   (00

طرف السيد اد6يس بو6عم.

تسير الشركة ملدة غير   : التسيير 

اد6يس  السيد  طرف  من  محدودة 

بو6عم.

فاتح  في  تبتدئ   : املالية  السنة 

يناير وتنتهي في )3 ديسمبر.

يوم  من  تبتدئ  سنة   99  : املدة 

تقييد الشركة بالسجل التجا6ي.

اإليداع القانوني : تم لدى مصلحة 

السجل التجا6ي باملحكمة االبتدائية 

بتا6يخ   7514 6قم  تحت   بتما6ة 

28 فبراير 2022.

تقييد  تم   : التجا6ي  السجل 
الشركة لدى مصلحة السجل التجا6ي 

باملحكمة االبتدائية بتما6ة تحت 6قم 

35587) بتا6يخ 28 فبراير 2022. 
من أجل االستخالص والشيا3
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STE PICH DEVELOPMENT
SARL AU

في  مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

قد   ،2022 يناير   3( بتا6يخ  الرباط 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة ذات الشريك الواحد.

التسمية :

.PICH DEVELOPMENT SARL AU 

الهدف االجتماعي :

أعمال أو إنشاءات مختلفة ؛

املعدات  وبيع  وتأجير  شراء 

املواد لالستخدام  تحويل  واألدوات، 

أو الشيع ؛

استيراد وتصدير األجهزة الطشية ؛

تاجر املنتجات الطشية ششه الطشية 

واألثاث  التقنية  الطشية  واملعدات 

عالج  الطبي،  املستشفى  الطبي، 

العظام،  جراحة  الحركة،  النطق، 

العالج الطشيعي والفراش الطبي ؛

اإللكترونية  األجهزة  تسويق 

وأجهزة الكمشيوتر.
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6أسمال الشركة : 00.000) د6هم 

فئة  من  حصة   (000 إلى  مقسمة 

00) د6هم للحصة الواحدة.

العرش سناء 000) حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي أي من تا6يخ وضع 

السجل التجا6ي. 

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

)3 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تا6يخ التسجيل.

زنقة   8 شقة   30 عما6ة   : املقر 

موالي أحمد الوكيلي، حسا3، الرباط.

املسير : العرش سناء.

 : التجا6ي  بالسجل  التقييد  6قم 

.(58239
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STE FOURNIMEDIC

 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITE A ASSOCIE UNIQUE

في  مؤ6خ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

2) يناير2022 بسال،  قد تم تأسيس 

شركة تحمل الخصائص التالية : 

STE FOURNIMEDIC :  التسمية

الهدف االجتماعي : 

تاجر مواد التجميل ؛

استيراد والتصدير ؛

بائع املواد واالجهزة الطشية .

6أ1 املال الشركة : 00.000) د6هم 

000) حصة 00) د6هم للحصة.

 (000 أمي3 ظافر  السيد محمد 

حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

 2 6قم  املتجر    : االجتماعي  املقر 

إقامة الحديقة، عما6ة )9 سال.

التسيير: السيد محمد امي3 ظافر.

التجا6ي  بالسجل  التقييد  6قم 

9)355 بسال بتا6يخ 24 فبراير 2022.
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CULTURE DU GHARB
SARL AU
تأسيس

بتا6يخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
شركة  تأسيس  تم   2022 فبراير   9
ذات مسؤولية محدودة بشريك واحد 

باملواصفات التالية :
 CULTURE DU  : التسمية 

.GHARB SARL AU
ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

مسؤولية محدودة بشريك واحد.
إدا6ة  مقاول   : االجتماعي  الهدف 

العمليات الز6اعية.
6أ1 املال : 00.000) د6هم.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهائي.

يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 
ديسمبر من كل سنة ما عدا   3( إلى 

السنة األولى من تا6يخ التسجيل.
املقر االجتماعي : 59 شا6ع ابن سينا، 

شقة 6قم ))، أكدال، الرباط.
كريم  محمد  السيد   : التسيير 

بنمو�سى.
6قم السجل التجا6ي : 85)58).

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 
التجا6ي باملحكمة التجا6ية بالرباط 

تحت 6قم 22475).
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JR PRESS
SARLAU

محر6  عرفي  عقد   بمقت�سى 

8) فبراير 2022 تم تكوين نظام أسا�سي 
لشركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

شريك وحيد خصائصها كالتالي :
.JR PRESS  : التسمية

الهدف : تما16 الشركة األهداف 
التالية : 

تصشي3 وتنظيف املالبس.
 املقر االجتماعي : زنقة دو6ة 6قم 88 

حي سيدي فاتح الرباط.   
 (00.000  : 6أ1 املال االجتماعي 
حصة قيمة   (000 د6هم مقسم إلى 

كل واحدة 00) د6هم.

السيد جالل  تعيي3  تم  التسيير: 
التعريف  لشطاقة  الحامل  6افعي، 
كمسير   A37(4(3 6قم  الوطنية 

وحيد للشركة وملدة غير محدودة.
وضع  تم   : القانوني  اإليداع 
الضشط  كتابة  لدى  القانوني  امللف 
باملحكمة التجا6ية بالرباط تحت 6قم 

السجل التجا6ي 73)58).
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COLMI TRAVAUX
SARL

بمقت�سى جمع عام استثنائي حر6 
في الرباط 9 فبراير 2022 قر6 الشركاء 
الشركة COLMI TRAVAUX ش.م.م 

ما يلي : 
تحويل املقر االجتماعي : من الطابق 
زنقة   94 العما6ة   5 األول الشقة 6قم 
نابولي املحيط الرباط. إلى  زنقة بلغراد 
علي  االول  املكتب   (( 6قم  أ  بلوك 

اليمي3 الطابق االول الرباط.
القانو3  من   4 املادة  تعديل 

األسا�سي للشركة.
تم اإليداع القانوني بكتابة الضشط 
باملحكمة التجا6ية بالرباط تحت 6قم 

22457) بتا6يخ فاتح ما16 2022.
147 P

 STE IMMOBILIERE
IBRAHIM D’AIN SEBAA
 شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الواحد
6أسمالها : 20.000 د6هم

املقر االجتماعي : شا6ع الشفشاوني، 
زنقة E، طريق 0))، املنطقة 

الصناعية الدا6 الشيضاء
السجل التجا6ي )50240

على محضر قرا6ات الشريك  بناء 
تقر6   2022 يناير   3( الواحد بتا6يخ 

ما يلي : 
الحالية  املالية  السنة  تغيير   -  (
إلى  أغسطس  فاتح  من  تشدئ   التي 
)3 يوليو بالسنة املالية التالية : فاتح 

يناير إلى )3 ديسمبر.

2 - تعديل وإعادة صياغة النظام 

األسا�سي للشركة.

إلتمام  الصالحيات  إعطاء   -  3

اإلجراءات القانونية.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالدا6  التجا6ية  باملحكمة  الضشط 

 2022 فبراير   24 بتا6يخ  الشيضاء 

تحت 6قم 7)43)8.
قصد النشر واإلعال3
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NEXFIN ADVISORY
 شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الواحد
6أسمالها : 00.000) د6هم

املقر االجتماعي : 49، زنقة أحمد 

 بركات، 6قم 3، املعا6يف، 

الدا6 الشيضاء

السجل التجا6ي 0193)4

على محضر قرا6ات الشريك  بناء 
تقر6   2022 يناير   27 الواحد بتا6يخ 

ما يلي : 

) - تصحيح املادة 1 السنة املالية 

للنظام األسا�سي.

2 - تعديل وإعادة صياغة النظام 

األسا�سي للشركة.

إلتمام  الصالحيات  إعطاء   -  3

اإلجراءات القانونية.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالدا6  التجا6ية  باملحكمة  الضشط 

 2022 فبراير   24 بتا6يخ  الشيضاء 

تحت 6قم 8)43)8.
قصد النشر واإلعال3
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AXO TOP MEDIA
شركة مساهمة

6أسمالها : 1.000.000 د6هم

املقر االجتماعي : 4) شا6ع أبو علي 

بن 6حال فيلد6وم، الدا6 الشيضاء

السجل التجا6ي 95073

الجمع  قرا6ات  محضر  على  بناء 

 العام املختلط بتا6يخ 23  نوفمبر )202 

تقر6 ما يلي : 
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) - نقل املقر الرئي�سي للشركة من 
4) شا6ع أبو علي بن 6حال فيلد6وم، 
الدا6 الشيضاء إلى العنوا3 التالي : 34 
سكن  املنفلوطي،  مصطفى  شا6ع 
سامي، الطابق الثالث، غوتييه، الدا6 

الشيضاء.
2 - تعديل وإعادة صياغة النظام 

األسا�سي للشركة.
إلتمام  الصالحيات  إعطاء   -  3

اإلجراءات القانونية.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالدا6  التجا6ية  باملحكمة  الضشط 
 2022 فبراير   23 بتا6يخ  الشيضاء 

تحت 6قم )5)4)8.
قصد النشر واإلعال3
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DLE CONSEIL
شركة ذات مسؤولية محدودة

ذات الشريك الوحيد
6أسمالها : 0.000) د6هم

املقر االجتماعي : 49، زنقة أحمد 
بركات، 6قم 3، املعا6يف

الدا6 الشيضاء
السجل التجا6ي 497409

على محضر قرا6ات الشريك  بناء 
الوحيد بتا6يخ 25 يناير )202، تقر6 

ما يلي :
 DLE من  الشركة  اسم  تغيير 

.SKIZAA 5 إلى CONSEIL
جميع  ملكية  نقل  على  املوافقة 

أسهم الشركة.
اعتماد الشركاء الجدد.

تحويل الشكل القانوني للشركة.
 Damien JUDD استقالة السيد 
من منصشه كمدير   DE LARIVIERE

للشركة.
 Chakib ZAARI السيد  تعيي3 
 Mariam SKIREDJ والسيدة 

كمسيرا3 جديدا3 للشركة.
تغيير غرض الشركة.

النظام  صياغة  وإعادة  تعديل 
األسا�سي للشركة.

إلتمام  الصالحيات  إعطاء 
اإلجراءات القانونية.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالدا6  التجا6ية  باملحكمة  الضشط 
 2022 فبراير   23 بتا6يخ  الشيضاء 

تحت 6قم 54)4)8.
قصد النشر واإلعال3

151 P

AMLAK MAGELLAN
شركة املساهمة املبسطة
6أسمالها : 300.000 د6هم

مقرها االجتماعي : زاوية شا6ع عشد 
املومن وشا6ع سمية، شهرزاد 3، 

الطابق الخامس، 6قم 22
الدا6 الشيضاء

السجل التجا6ي : )23901
القرا6ات  محضر  على  بناء 
يناير   28 بتا6يخ  للشركاء  الجماعية 

2022، فقد تقر6 :
بمشلغ  الشركة  6أسمال  زيادة 
من  لزيادته  د6هم   441.000
300.0000 د6هم إلى 741.000 د6هم.
االعتراف بإتمام زيادة 6أ1 املال.

من  الشركة  6أسمال  تخفيض 
املتراكمة  الخسائر  استيعاب  خالل 
لتحويلها من  441.000 د6هم،  بمشلغ 
741.000 د6هم إلى 300.000 د6هم.

للقيام  الصالحيات  إعطاء 
باإلجراءات القانونية.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالدا6  التجا6ية  باملحكمة  الضشط 
 2022 فبراير   24 بتا6يخ  الشيضاء 

تحت 6قم 1)43)8.
قصد النشر واإلعال3
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 SAHARA MAR NEGOCE
تـأسـيس شـركة ذات املسؤولية 
املحدودة وذات الشريك الوحيد

وضـع  تـم   22/02/2022 بتـا6يخ 
قـانـو3 منظـم لشـركة ذات املسؤولية 
الوحيد  الشريك  وذات  املحدودة 

وذات املمـيزات التـالية : 
 SAHARA MAR  : التسمـية 
ذات املسؤولية املحدودة   NEGOCE

وذات الشريك الوحيد.

وتصدير،  استيراد   : الهـدف 
لحساب  الشضائع  عامة،نقل  تجا6ة 

الغير،......... 
الرأسمال : حدد في مشلغ 00.000)  
حصة من   (000 إلى  د6هم مقسمة 
د6هم للواحدة موزعة   (00.00 فئة 

كاآلتي :
 (000 هللا  عشد  بود6وج  السيد 

حصة.
الراحة  تجزئة   : االجـتماعـي  املـقر 

6قم )7)) العيو3.
السـيـد  طـرف  مـن  تـسير   : اإلدا6ة 

بود6وج عشد هللا ملدة غير محددة.
بكـتابة  تـم   : القانوني  االيداع 
االبتـدائية  باملحكمة  الضـشط 
تحـت  بالـعيـو3 بـتا6يخ 22/02/2022 

6قـم )4044.
153 P

MON EXPERT
SARL

AU CAPITAL DE 10.000 DHS
SIEGE SOCIAL : Mahaj Riad

 Imm n°1 1er étage Appt n°1
Hay Riad RABAT
RC N° : 134797

تفويت حصص اجتماعية
استقالة وتعيي3 مسير جديد

 MON شركة  شركاء  اتخذ 
يناير   25 بتا6يخ   EXPERT SARL

2022 القرا6ات التالية :
حصة اجتماعية بي3   50 تفويت 
الشائعة السيدة سميرة امام، واملفوت 
.YAQIN CAPITAL SARL إليه شركة
حصة اجتماعية بي3   50 تفويت 
اسماهري،  الطاهر  السيد  الشائع 
 YAQIN شركة  إليه  واملفوت 

.CAPITAL SARL
جميع  بأ3  االجتماع  في  اإلقرا6 
الشريك  يد  في  ستصشح  األسهم 
 YAQIN CAPITAL شركة  الوحيد 

.SARL
العمل  في  الشركة  ستستمر 
كشركة ذات مسؤولية محدودة من 

شريك وحيد.

استقالة السيد الطاهر اسماهري 
السيدة  وتأكيد  كمسير  مهامه  من 
سميرة أمام الحاملة لشطاقة التعريف 
منصبها  في   A378395 6قم  الوطنية 

كمسيرة للشركة لفترة غير محدودة.

تحيي3 النظام األسا�سي للشركة.
وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة 
التجا6ية بالرباط تحت 6قم 22298) 

بتا6يخ 1) فبراير 2022.
مقتطف من أجل اإلشها6
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املتاقين إيموب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة للشريك الوحيد
بمقت�سى عقد عرفي مؤ6خ بتا6يخ 
الشريك  قر6   ،2022 فبراير   27
إيموب،  املتاقي3  لشركة  الوحيد 
تأسيس شركة  املتاقي محمد  السيد 

باملعايير التالية :
مسؤولية  ذات  شركة   : الشكل 

محدودة للشريك الوحيد.
الغرض : أعمال الشناء والتشييد، 
جميع  وأيضا  العقا6ي،  والتطوير 

املهن املتصلة بالعقا6 والشناء.
املقر االجتماعي : شا6ع اللة ياقوت 
وزنقة العرعا6 عما6ة 9 إقامة جاليس 

الطابق 4 الشقة 7) الدا6 الشيضاء.
سنة،   99 املدة حددت في   : املدة 
بالسجل  التقييد  تا6يخ  من  ابتداء 

التجا6ي بالدا6 الشيضاء.
الرأسمال   : الرأسمال والحصص 
أي  د6هم،   (00.000 قيمة  في  حدد 
ما مجموعه 000) حصة بقيمة 00) 

د6هم، وزعت على الشكل التالي :
السيد املتاقي محمد 000) حصة 

بقيمة 00.000) د6هم.
تم تعيي3 السيدة   : تعيي3 املسير 
املتاقي محمد، مغربي، القاطن بشقعة 
معروف  سيدي   (54 الرقم  بشرى 
لشطاقة  الحامل  الشيضاء،  الدا6 
 ،B4125(7 6قم  الوطنية  التعريف 
محدودة،  غير  ملدة  للشركة  كمسير 
و34   (5 للفصول  طشقا  وذلك 

للقانو3 األسا�سي.
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التوقيعات الشنكية واالجتماعية :
جميع  أ3  على  اإلقرا6  تم 
تكو3  للشركة  الشنكية  التوقيعات 
للسيد  الفردية،  بالتوقيعات  ملزمة 

املتاقي محمد.
القانوني  اإليداع  تم   : اإليداع 
بالدا6  التجا6ية  باملحكمة  للشركة، 
ما16  فاتح  بتا6يخ  وذلك  الشيضاء، 

2022، تحت 6قم 4852)8.
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FIDECOM
شا6ع باستو6 6قم 41، الليمو3، الرباط

الهاتف:  05.37.72.64.64/70
الفاكس : 05.37.20.73.58

CERESIA
تأسيس شركة محدودة املسؤولية

بموجب عقد عرفي مؤ6خ الرباط 
تم إنجاز النظام   ،2022 فبراير   4 في 
األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية 

مميزاتها كالتالي :
الشركة تسمية  إ3   :  التسمية 

.CERESIA : هي
الصفة القانونية : شركة محدودة 

املسؤولية.
الشركة غرض  يهدف   :  الغرض 

إلى :
مما6سة جميع األنشطة الز6اعية 
دو6ة  واستغالل  بمها6ة  املتعلقة 
بيولوجية ذات طابع نشاتي أو حيواني 
مراحل  عدة  أو  مرحلة  تشكل  والتي 
وكذا  الدو6ة  هذه  لتقدم  ضرو6ية 
مستغل  قشل  من  املنجزة  األنشطة 
ز6اعي والتي هي امتداد لفعل اإلنتاج 
بما  االستغالل  دعمها  يكو3  التي  أو 
في ذلك األنشطة الصناعية الز6اعية 
ينطشق  كما  الز6اعية.  السياحة  أو 
التحضير  أنشطة  على  ال�سيء  نفس 
أجل  من  املحلية  الخيول  وترويض 
استغاللها وتقييم املواد الناجمة عن 

االستغالالت الز6اعية...
من أجل إنجاز وفي حدود الغرض 
بمكن للشركة القيام  املحدد أعاله، 
من  التي  الخاصة  العمليات  بجميع 
تنميتها،  أو  إنجازها  تعزز  أ3  األ6جح 
طاملا أنها تتعلق بذلك بكيفية مشاشرة 

أو غير مشاشرة وال تغير غرضها.

بالخصوص، يمكن للشركة :
عناصر  كل  باقتناء  القيام 

االستغالل الز6اعي.
تأجير جميع املمتلكات القروية.

ظل  في  توافر  شكل  على  تلقي 
الشند  في  عليها  املنصوص  الشروط 
اآلتي ذكره في هذا النظام األسا�سي 
هم  الشركاء  يكو3  التي  األمالك 

نفسهم مستأجرين أو مؤجرين.
ملنتجات  مشاشرة  بكيفية  الشيع 
بعد  أو  قشل  الز6اعي  االستغالل 

التحويل وفقا للما6سات الز6اعية.
حدد مقر الشركة   : مقر الشركة 
 4 الشقة   (5 6قم  األبطال  بمحج 

أكدال الرباط.
في  الشركة  مدة  حددت   : املدة 
من يوم تقييدها في  سنة ابتداء   99

السجل التجا6ي.
6أسمال  حدد   : الشركة  6أسمال 
د6هم،   (00.000 مشلغ  في  الشركة 
للشركة  تابع  سهم   (000 إلى  مجزأ 
بقيمة 00) د6هم لكل سهم، مدفوعة 
القيمة كليا عند االكتتاب، واملوزعة 

هكذا :
زياد ابن  غياتي  عزيز   للسيد 

 0)5 سهم.
زياد ابن  غياتي  سامي   للسيد 

 245 سهم.
زياد  ابن  غياتي  ينيس   للسيد 

245 سهم.
أي ما مجموعه : 000) حصة.

تسيير  يتم   : املسيرة  اإلدا6ة 
الشركة بصفة مسير وحيد للشركة 

ملدة غير محدودة.
زياد،  ابن  غياتي  عزيز  السيد 
الوطنية  التعريف  لشطاقة  الحامل 
في املزداد   ،C327740  6قم 
مغربي  بفا1،   (918 أغسطس   23  
الجنسية، الساكن بزنقة املعاضيض 

6قم 8، بئر قاسم، الرباط.
تبتدئ   : للشركة  املالية  السنة 
السنة املالية من فاتح فبراير وتنتهي في 
)3 يناير من السنة املوالية، باستثناء 
يوم  ستبتدئ  األولى  املوالية  السنة 
التجا6ي  بالسجل  الشركة  تقييد 

وستنتهي في )3 يناير 2023.

تم إنجاز اإليداع القانوني بكتابة 
بالرباط  التجا6ية  باملحكمة  الضشط 
6قم  تحت   2022 فبراير   24 في 

.(22408
بالسجل  الشركة  تقييد  تم 
 2022 24 فبراير  التجا6ي بالرباط في 

تحت 6قم 7))58).
عن إعال3

اإلدا6ة املسيرة
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MARSULT INFO
تغيير املقر االجتماعي للشركة

مراجعة النظام األسا�سي للشركة
في إطا6 الجمع االستثنائي لشركة 
ذات  شركة   MARSULT INFO
بتا6يخ   املنعقد  محدودة  مسؤولية 

21/12/2021 تقر6 ما يلي : 
 3 من.فيال  االجتماعي  املقر  تغيير 
الى  الرباط  طيرا3،  مصفيوة،  شا6ع 
23، حي  2)، بلوك  002) قطاع  6قم 

سالم ، سال.
مراجعة النظام األسا�سي للشركة.  
هذا  من   3( و   4 املادة  تعديل 

النظام.
تم اإليداع القانوني للشركة لدى 
التجا6ية  باملحكمة  الضشط  كتابة 
بالرباط يوم 24/02/2022تحت 6قم 

.(22422
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أرتيكي
ARTEKI

شركة محدودة املسؤولية
6أسمالها : 00.000) د6هم

مقرها االجتماعي : 6قم 32، شا6ع 
علي بن أبي طالب، اكشاط الكرا6ط 

الطابق الخامس العرائش
السجل التجا6ي بالعرائش

6قم )539
تفويت حصص اجتماعية

وتنقيح القواني3 األساسية للشركة
العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
 ARTEKI أ6تيكي  لشركة  االستثنائي 
بتا6يخ املنعقد  املسؤولية   محدودة 

 29 نوفمبر )202 تقر6 ما يلي :

حصة   100 املوافقة على تفويت 

جشا6ي  مصطفى  للسيد  اجتماعية 

لفائدة   ،M. Mustapha JEBARI

شركة   INAKIMAR اينكيما6 

الشريك  ذات  املسؤولية  محدودة 

الوحيد، نتيجة ذلك تم تغيير الشكل 

شركة  إلى  أ6تيكي  لشركة  القانوني 

محدودة املسؤولية.

التعديل املالزم للقواني3 األساسية 

للشركة.

تحيي3 القواني3 األساسية.

تفويت السلط.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

ضشط املحكمة االبتدائية بالعرائش 

6قم  تحت   2022 فبراير   24 بتا6يخ 

.149/2022
للخالصة والشيا3

املسير

158 P

 INHISA HIDRAULICA

MAROC

SUCCURSALE

إنيزا هيد6وليكا ما6وك

فرع

)) زنقة الوحدة، إقامة اإلمام علي

شقة 6قم 2، الدا6 الشيضاء

السجل التجا6ي 6قم 533125

إقامة فرع باملغرب

الوحيد  اإلدا6ي  القرا6  بموجب 

لشركة إنيزا هيد6وليكا ما6وك ش.م

 INHISA HIDRAULICA MAROC

مقرها  االسشاني،  القانو3  ذات   SA

 ،25 6قم  الشاسانز،  بزنقة  الكائن 

إسشانيا،  مد6يد،  األول،  الطابق 

 ،202( ديسمبر   1 بتا6يخ  الصاد6 

ذات  باملغرب  فرع  إحداث  تقر6 

الخاصيات التالية :

التسمية التجا6ية : إنيزا هيد6وليكا 

 INHISA HIDRAULICAما6وك ش.م

.MAROC, SUCCURSALE
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إنهاء وتحقيق   : الهدف االجتماعي 
واألشغال  الصفقات  أنواع  جميع 
كانت عامة  املدنية والهندسية سواء 
حتى  وتنفيذها  وصيانتها  خاصة  أو 
وتدابير  بيع  شراء،  إدا6ة،  اكتمالها. 
العقا6ية  األصول  أنواع  جميع 
لحساب الخاص أو  سواء  وصيانتها، 

لحساب الغير.
زنقة   ،((  : االجتماعي  املقر 
الوحدة، إقامة اإلمام علي، شقة 6قم 

2، الدا6 الشيضاء.
الرأسمال : بدو3 6أسمال.

جو6جي  السيد  عي3   : اإلدا6ة 
 Jorge GARCIA ORNA كا6سيا أو6نا
ألفا6يز  ألفا6يز  فرانسيسكو  والسيد 
 Francisco ALVAREZ ALVAREZ
هيد6وليكيا  إنيزا  لفرع  كمديرين 

ما6وك.
من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 
كل  من  ديسمبر  آخر  إلى  يناير  فاتح 

سنة.
مدة الشركة األم ما عدا   : املدة 

قرا6 اإلغالق.
اإليداع القانوني : تم بكتابة ضشط 
الشيضاء  بالدا6  التجا6ية  املحكمة 
6قم  تحت   2022 فبراير   22 بتا6يخ 
بالسجل  الفرع  وتسجيل   8(3900
تحت  املحكمة  نفس  لدى  التجا6ي 

6قم 533125.
للخالصة والشيا3

املدير

159 P

إنيتوم موديرنيزاسيون 
سولوسيون ماروك

 INETUM MODERNISATION
SOLUTIONS MAROC
شركة محدودة املسؤولية

ذات الشريك الوحيد
6أسمالها : 00.000) د6هم

مقرها االجتماعي : منتزه كازانيرشو6
شو6، 28 بالطو 02)، 00))

شا6ع القد1، سيدي معروف
الدا6 الشيضاء

السجل التجا6ي : الدا6 الشيضاء
(25.255

متابعة النشاط التجا6ي
قرا6  محضر  بمقت�سى 

إنيتوم  لشركة  الوحيد  الشريك 

ما6وك سولوسيو3  موديرنيزاسيو3 

 INETUM MODERNISATION

شركة   SOLUTIONS MAROC

الشريك  ذات  املسؤولية  محدودة 

سبتمبر   29 بتا6يخ  الصاد6  الوحيد 

)202، تقر6 ما يلي :

تذكير بانخفاض الوضعية املالية 

الرأسمال  6بع  من  ألدنى  الصافية 

الحساب  نهاية  عقب  االجتماعي 

السنوي لسنة 2020.

الشركة  تصفية  عدم  قرا6 

ومتابعة النشاط التجا6ي.

تفويت السلط.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالدا6  التجا6ية  املحكمة  ضشط 

 2022 فبراير   25 بتا6يخ  الشيضاء 

تحت 6قم 4592)8.
للخالصة والشيا3

املسير

160 P

QUALITE SERVICES
تفويت حصص

  QUALITE SERVICES : التسمية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

الشريك  وذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

شا6ع الحسن   24  : املقر الرئي�سي 

العزيز  عشد  موالي  زنقة  الثاني 

العيو3.  

الجمع  ملداوالت  طشقا   : املوضوع 

 01/03/2022 بتا6يخ  عادي  الغير 

قر6 املشا6كو3 ما يلي :

طرف  من  حصة   (000 تفويت 

السيد املصطفى بودالية إلى السيد 

عشد القاد6 شكنة.

استقالة السيد املصطفى بودالية 

من منصشه كمسير.

شكنة  القاد6  عشد  السيد  تعيي3 

كمسير وشريك وحيد للشركة. 

من  الشركة  6أسمال  في  الزيادة 
 (5.000.000 إلى  د6هم   (00.000

د6هم.
: بيع و شراء  تغيير نشاط الشركة 

معدات و أالت الشناء.
بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
الضشط باملحكمة االبتدائية بالعيو3 
6قم  تحت   01/03/2022 بتا6يخ 

.551/2022
161 P

LABO HGS MAROC
SARL AU

في مسجل  عرفي  عقد   بمقت�سى 
قد وضع  بالرباط،   ،2022 يناير   28
تحمل  لشركة  األسا�سي  القانو3 

الخصائص التالية :
 LABO HGS MAROC : التسمية

SARL AU
ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

مسؤولية محدودة لشخص واحد.
الهدف االجتماعي : 

االستقصائية  الد6اسات  مكتب 
واألبحاث - مختبر الشناء.

لجيولوجية والجيو  الد6اسات     
فيزيائية   والجيوتقنية.

د6هم   (.500.000  : املال  6أ1 
فئة  حصة من   (5000 إلى  مقسمة 
د6هم للحصة الواحدة موزعة   (00

على الشكل التالي :
 (.500.000 الرحماني  محمد 

د6هم.
التأسيس  من  سنة   99  : املدة 

النهائي.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
ما عدا  سنة،  كل  من  ديسمبر   3(
تا6يخ  من  تبتدئ  األولى  السنة 

التسجيل.
شقة   30 عما6ة   : املقر االجتماعي 
لوكيلي  أحمد  موالي  شا6ع   8 6قم 

حسا3 الرباط.
املسير : محمد الرحماني.

 : التجا6ي  بالسجل  التقييد  6قم 
.(58255

162 P

DEV PANI
SARL AU

في مؤ6خ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
تم  قد  بالرباط،   2022 فبراير   (7
وضع القانو3 األسا�سي لشركة تحمل 

الخصائص التالية :
DEV PANI SARL AU : التسمية

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 
الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.
الهدف االجتماعي : 

الويب  مواقع  وتطوير  إنشاء 
وتطشيقات الهاتف املحمول.

تقديم الخدمات في مواقع األنترنت 
واإلشها6 والتسويق والتصميم.

املعلوميات  تكنولوجيا  تصميم 
وتطوير الويب.

واألجهزة  املستلزمات  بيع 
االلكترونية.

التجا6ة العامة.
االستيراد والتصدير.

6أ1 املال : 0.000) د6هم مقسمة 
د6هم   (00 حصة من فئة   (00 إلى 
للحصة الواحدة موزعة على الشكل 

التالي :
 (00 السيد التهامي بنعشد املالك 

حصة.
التأسيس  من  سنة   99  : املدة 

النهائي.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
ما عدا  سنة،  كل  من  ديسمبر   3(
تا6يخ  من  تبتدئ  األولى  السنة 

التسجيل.
6قم  ج  بلوك   : االجتماعي  املقر 
الطابق الثالث ديو6 الحومر حي   82

يعقوب املنصو6 الرباط.
بنعشد  التهامي  السيد   : املسير 

املالك.
 : التجا6ي  بالسجل  التقييد  6قم 

.(58(53
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجا6ية بالرباط تحت 6قم )2244) 

بتا6يخ فاتح ما16 2022.
163 P
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دار لعرو�سي
تأسيس شركة

بتا6يخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

8 ماي )202 تم تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

التسمية : دا6 لعرو�سي.

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
 (00.000  : الشركة  6أسمال 

د6هم.

املدة : 99 سنة.

تجزئة الحمد   : مقرها االجتماعي 

عي3   41 6قم  محل   34 6قم  عما6ة 

عتيق تما6ة.

سكينة  للسيدة  أسند   : التسيير 

جناح.

وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة 

 2500 6قم  تحت  بتما6ة  االبتدائية 

بتا6يخ 27 ديسمبر )202.

164 P

األستاذة أمينة 6داوي

موثقة

ساحة محمد الخامس، إقامة فضالة سنتر، 

عما6ة أ، الطابق الرابع، مكتب 3)

الهاتف : 05.23.310.555/05.23.300.555

أونفرسال سبور
ش.م.م ش.و

UNIVERSAL SPORT SARL AU

السجل التجا6ي : 0409)

تعديل عقد تسيير حر لجزء من 
األصل التجا6ي

وموثق  محر6  عقد  بمقت�سى 

 ،202( أكتوبر   2( باملحمدية بتا6يخ 

التسيير  تعديل على عقد  إجراء  تم 

في  واملوثق  املحر6  املشدئي  الحر 

بي3   20(8 ديسمبر   2( املحمدية في 

)املالك)  سشو6  أونفرسال  شركة 

 7ème AVENUE HOTELS وشركة 

التعديل  يشمل  الحر).  )املسير 

ليشمل  الحر  التسيير  عقد  تمديد 

استغالل  لنشاط  الحر  التسيير  حق 

ومطعم،  ومقهى  مائية،  مالهي 

للحفالت وقاعة  ألعاب،  وحديقة 

 يقعو3 ضمن األصل التجا6ي الكائن 
بمركب سمير با6ك كيلومتر 7) طريق 
لفترة ثابتة  - تطوا3،  سبتة، املضيق 
وتنتهي في  20(9  تشدأ من فاتح يناير 

)3 ديسمبر.
للخالصة والشيا3

األستاذة امينة 6داوي

165 P

Société LABINDUS
.s.a.r.l

Société à responsabilité limitée
 Au capital de 4.350 000

 Dirhams
 Siège social : 1ER ETAGE LOT
 N°60 Q.I. AIN CHKEF FES

R.C. N° 26.241
توسيع نشاط الشركة

العام  الجمع  تقرير  بمقت�سى 
تقر6   17/01/2022 بتا6يخ  املنعقد 

ما يلي :
توسيع نشاط الشركة كما يلي :

صناعة املكمالت الغذائية.
3 من النظام  تغيير اثر ذلك املادة 

األسا�سي للشركة.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بفا1  التجا6ية  باملحكمة  الضشط 
6قم تحت   2022 فبراير   25  بتا6يخ 

.1027/2022
للخالص و اإلشا6ة -اإلدا6ة

166 P

 TRESORS EL شركة
MAMOUN

SARL
 202( ديسمبر   20 بتا6يخ  تم 
اجتماع عام استثنائي حدد بموجشه 

النقط التالية :
توسيع صالحيات املدير من خالل 
األ6ا�سي  وبيع  حيازة  سلطة  منحه 
االمتياز،  حقوق  وشراء  واملشاني، 
إيجا6،  قروض  على  والحصول 
مع  واالتفاقيات  العقود  وتوقيع 
املحليي3  الخدمات  ومقدمي  الزبائن 

أو الدوليي3.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  وقد 

املحكمة التجا6ية في مراكش 9) يناير 

2022 تحت 6قم 929)3).

167 P

 ليسو 2 ترانس
شركة ذات الشريك الوحيد

وعنوا3 مقرها االجتماعي : 5)، شا6ع 

األبطال، 000))، الرباط

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

(50(87

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

في  مؤ6خ  موثق  عقد  بمقت�سى 

تم إعداد القانو3   2022 فبراير   21

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

ليسو   : بمختصر تسميتها  االقتضاء 

2 ترانس.

النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املستخدمي3.

 ،(5  : االجتماعي  املقر  عنوا3 

شا6ع األبطال، 000))، الرباط.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 (00.000 الشركة  6أسمال  مشلغ 

د6هم، مقسم كالتالي :

السيد حشيبي حمزة : 000) حصة 

بقيمة 00) د6هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

حي  عنوانه  حمزة  حشيبي  السيد 

الرياض الرباط 3000) الرباط.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة :

حي  عنوانه  حمزة  حشيبي  السيد 

الرياض الرباط 3000) الرباط.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجا6ية بالرباط بتا6يخ فاتح ما16 

2022 تحت 6قم 379).

170 P

ائتمانية تكنيك أسيسطانس ش.ذ.م.م

)))، شا6ع ولي العهد، طنجة

SOCIETE CME
S.A

الشركة 1.إم.أو ش.م

6أسمالها : 2.750.000 د6هم

مقرها االجتماعي : طنجة، شا6ع 

الحريري، إقامة حليمة، فوق الطابق 

األ6�سي، 6قم 1)

1.ت. : 49075

تحيي3 النظام األسا�سي للشركة
الجمع  محضر  قرا6ات  بموجب 

العام املنعقد بتا6يخ 23 يوليو )202 

6أسمالها  ش.م«  »1.إم.أو  للشركة 

2.750.000 د6هم، مقرها االجتماعي 

إقامة  الحريري،  شا6ع  بطنجة، 

6قم  األ6�سي،  الطابق  فوق  حليمة، 

الجديد  التوزيع  تحديث  تقر6   ،(1

للرأسمال االجتماعي وتحيي3 النظام 

األسا�سي للشركة كما يلي :

 CME AFRICA الشركة 

HOLDING B.V - 991 سهم.

 LEON JOANNES السيد 

 HUBERTUS MARIE VANKAN

سهم واحد.

سهم   HASSAN NADIR السيد 

واحد.

 CHRISTOPH BERND السيد 

سهم   WALDEMAR GOTTWALD

واحد.

 WV INTERNATIONAL V.B

سهم واحد.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

فبراير   25 بتا6يخ  بطنجة  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 358)25.
مقتطف وبيا3 النشر

ائتمانية تكنيك أسيسطانس

171 P
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ائتمانية تكنيك أسيسطانس ش.ذ.م.م

)))، شا6ع ولي العهد، طنجة

 SOCIETE CME STEP WIND

TETOUAN

S.A

الشركة 1.إم.أو ستيب ويند تطوا3 

ش.م

6أسمالها : 300.000 د6هم

مقرها االجتماعي : طنجة، شا6ع 

الحريري، إقامة حليمة، فوق الطابق 

األ6�سي، 6قم 1)

1.ت. : 72379

تحيي3 النظام األسا�سي للشركة
الجمع  محضر  قرا6ات  بموجب 

العام املنعقد بتا6يخ 23 يوليو )202 

ويند  ستيب  »1.إم.أو  للشركة 

 300.000 6أسمالها  ش.م«  تطوا3 

بطنجة،  االجتماعي  مقرها  د6هم، 

فوق  إقامة حليمة،  شا6ع الحريري، 

تقر6   ،(1 6قم  األ6�سي،  الطابق 

للرأسمال  الجديد  التوزيع  تحديث 

األسا�سي  النظام  وتحيي3  االجتماعي 

للشركة كما يلي :

 CME TETOUAN الشركة 

HOLDING B.V - 991 سهم.

 LEON JOANNES السيد 

 HUBERTUS MARIE VANKAN

سهم واحد.

سهم   HASSAN NADIR السيد 

واحد.

 CHRISTOPH BERND السيد 

سهم   WALDEMAR GOTTWALD

واحد.

 WV INTERNATIONAL V.B

سهم واحد.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

فبراير   25 التجا6ية بطنجة في تا6يخ 

2022 تحت 6قم 359)25.
مقتطف وبيا3 النشر

ائتمانية تكنيك أسيسطانس
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ديوا3 األستاذ محمد كريم دوليزال

شركة فلوريمو
ش.م.م

شركة محدودة املسؤولية
6أسمالها : 00.000) د6هم

املقر االجتماعي : الدا6 الشيضاء

14، زنقة عشد هللا املديوني الطابق 

األول الشقة 2

تأسيس شركة
بمقت�سى عقد توثيقي تلقاه ديوا3 

موثق  دوليزال  كريم  محمد  األستاذ 

بالدا6 الشيضاء بتا6يخ 9) يناير 2022 

تم تأسيس شركة محدودة املسؤولية 

مميزاتها كالتالي :

التسمية : »فلو6يمو« ش.م.م.

سواء  الشركة  تهدف   : الهدف 

خا6ج  أو  داخل  باملشا6كة  أو  ألجلها 

املغرب :

التنمية العقا6ية.

املشا6كة املشاشرة أو غير املشاشرة 

بهذا  املتعلقة  املعامالت  جميع  في 

إنشاء  من خالل  ال سيما  النشاط، 

إسهامات الشركاء،  شركات جديدة، 

املالية  األو6اق  شراء  أو  االشتراك 

االندماج،  الشركات،  حقوق  أو 

خالل  من  االتحاد  أو  التحالف 

املشا6كة أو غير ذلك.

العمليات  جميع  عام،  وبشكل 

الصناعية واملالية أو األو6اق املالية 

أو املمتلكات التي قد تكو3 ذات صلة 

باألنشطة املذكو6ة أعاله التي يمكنها 

املساهمة في تطوير الشركة.

الشيضاء،  الدا6   : املقر االجتماعي 
الطابق  زنقة عشد هللا املديوني   ،14

األول الشقة 2.

املدة : 99 سنة.

حدد   : االجتماعي  الرأسمال 
 (00.000 مشلغ  في  الشركة  6أسمال 

حصة   (000 إلى  مقسمة  د6هم 

لكل  د6هم   (00 من  اجتماعية 

واحدة، كل حصة تحمل الرقم من ) 

إلى 000)، تم دفعها من قشل الشركاء 

على شكل مساهمات نقدية والتي تم 

توزيعها على الشكل التالي :

 900 لخديم  املجيد  عشد  السيد 

حصة اجتماعية.

00) حصة  السيد مهدي لخديم 

اجتماعية.

املجموع : 000) حصة اجتماعية.

وذلك  الشركة  تسيير   : التسيير 

السيد  طرف  من  محدودة  غير  ملدة 

عشد املجيد لخديم.

من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

فاتح يناير وتنتهي في )3 ديسمبر.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

بتا6يخ الشيضاء  بالدا6   التجا6ية 

)) فبراير 2022 تحت 6قم 2595)8.

بالسجل  الشركة  تقييد  تم 

التجا6ية  املحكمة  لدى  التجا6ي 

فبراير   (( بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6 

2022 تحت 6قم 532243.
للخالصة والشيا3

األستاذ محمد كريم دوليزال

173 P

STE TRAD
SARL AU

Capital 100.000 Dhs

 Siège Social : 24 AV. Amer Sidi

Mohamed, Hay Rachad Karia

SALE

تعديل
طشقا للجمع العام املؤ6خ بتا6يخ 

الزيادة  تم   لقد   ،2022 فبراير   7

 9000 بإضافة  الشركة  6أسمال  في 

الرأسمال األصلي ليصشح  إلى  حصة 

د6هم   (.000.000 الشركة  6أسمال 

مقسمة إلى 0000) حصة.

الشركة  6أسمال  6بع  تحرير  وتم 

د6هم،   250.000 نقدا أي ما يعادل 

وتم تجميدها في حساب بنكي 6يثما 

يتم إتمام التعديالت اإلدا6ية.

لقد تم اإليداع القانوني باملحكمة 

فبراير   22 بتا6يخ  بسال  االبتدائية 

2022 تحت 6قم 38399.

174 P

NACHAT IMMOBILIER
  ش.م.م ذات الشريك الوحيد

شا6ع بو6كو3 زنقة جعفر ابن حشيب 

اقامة املشرق II الطابق ) 6قم 3 - 

الدا6 الشيضاء

تفويت حصص اجتماعية 
استقالة مسير

عرفي  عقد  )بمقت�سى 

بتا6يخ  الشيضاء  الدا6  في  مؤ6خ 

لشركة                        ديسمبر)202   28

ش.م.م.    NACHAT IMMOBILIER

م ذات الشريك الوحيد تقر6 مايلي :

اجتماعية  حصة   (000 تفويت   

من طرف السيد مفلح محمد  لصالح 

السيد افني3 سعيد.

بمقت�سى محضر الجمع العام   2

الدا6الشيضاء  في  املؤ6خ  االستثنائي 

لشركة   ديسمبر)202   28 بتا6يخ 

ش.م.م    NACHAT IMMOBILIER

ذات الشريك الوحيد تقر6 مايلي :

 (000 تفويت  على  املصادقة 

السيد  طرف  من  اجتماعية  حصة 

افني3  السيد  لصالح  محمد   مفلح 

سعيد.

من  و43    7،  1 الشند  تعديل 

القانو3 األسا�سي للشركة.

تغيير القانو3 األسا�سي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   _  2

التجا6ية  املحكمة  لدى  الضشط 

بالدا6 الشيضاء بتا6يخ  2 فبراير2022 

تحت 6قم 35)))8.
بيـــا3 مختصر

175 P

ELECTRO BODY
ش.م.م ذات الشريك الوحيد

0) زنقة الحرية الطابق الثالث 

مكتب 6قم 5 الدا6الشيضاء

تصفية الشركة
) - بمقت�سى محضر الجمع العام 

الدا6الشيضاء  في  املؤ6خ  االستثنائي 

بتا6يخ       )3 ديسمبر )202 لشركة 

ذات  ش.م.م   ELECTRO BODY

الشريك الوحيد تقر6 ما يلي : 
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    - تصفية الشركة.

حفصة  يتيم  اآلنسة  -تعيي3 

لتصفية الشركة.

لتصفية  االجتماعي  املقر  حدد   -
زنقة   (0 التالي:  العنوا3  في  الشركة 

 5 الحرية الطابق الثالث مكتب 6قم 

الدا6 الشيضاء .

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  2

التجا6ية  املحكمة  لدى  الضشط 

2 فبراير2022   بتا6يخ   بالدا6الشيضاء 

تحت 6قم 017))8.
بيـــا3 مختصر 

176 P

SEQUOIA MENUISERIE
ش.م.م

6قم 05  زنقة الكا6ة حي الصخو6 

السوداء  الدا6الشيضاء

تفويت حصص اجتماعية
عرفي  عقد  )بمقت�سى 

بتا6يخ  الشيضاء  الدا6  في  مؤ6خ 

لشركة                        ديسمبر)202   (4

ش.م.م    SEQUOIA MENUISERIE

تقر6 مايلي :

اجتماعية  حصة   5000 تفويت 

الحجوجي  جمال  السيد  طرف  من 

محمد  والسيد الغزالي محمد  لصالح 

السيد افني3 سعيد.

بمقت�سى محضر الجمع العام   2 

الدا6الشيضاء  في  املؤ6خ  االستثنائي 

لشركة   ديسمبر)202   (4 بتا6يخ 

ش.م.م    SEQUOIA MENUISERIE

تقر6 مايلي :

 5000 تفويت  على  املصادقة 

السيد  طرف  من  اجتماعية  حصة 

والسيد  محمد   الحجوجي  جمال 

لصالح السيد افني3  الغزالي محمد  

سعيد.

استقالة السيد جمال الحجوجي 

من  محمد  الغزالي  والسيد  محمد 

مهامهما كمسيرين للشركة.

تعيي3 السيد افني3 سعيد املسير 

الوحيد للشركة.

تغيير القانو3 األسا�سي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  2

الضشط لدى املحكمة التجا6ية بالدا6 

9 فبراير2022 تحت  الشيضاء بتا6يخ  

6قم 2011)8.
بيـــا3 مختصر

177 P

BEN MOUSSA

ASSOCIES &

CABINET D’AUDIT ET DE CONSEIL

 QANAWAT MUSIC

MOROCCO
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة
بتا6يخ عرفي  عقد   بموجب 

شركة  تم إنشاء   ،2022 فبراير   (4  

ذات مسؤولية محدودة بالخصائص 

التالية :

 QANAWAT  االسم : إسم الشركة

.MUSIC MOROCCO

الهدف : نشر املوسيقى والتسجيل 

الصوتي.

 99 في  يقع   : اإلجتماعي  املقر 

شا6ع الز6قطوني الطابق 2 الشقة 1 

الدا6الشيضاء.

99 سنة من تا6يخ  : تابت في  املدة 

تشكيله النهائي.

 (0.000.00 مشلغ   : املال  6أ1 

00) سهم  من فئة  د6هم مقسم إلى 

00) د6هم للسهم الواحد مرقمة من 

) إلى 00) مؤلفة على النحو التالي :

 QANAWAT MUSIC FZ-LLC

99 سهم.

 ADNAN OMAR AWADH AL

OBTHANI ) سهم.

قشل  من  الشركة  تدا6   : اإلدا6ة 

تعيينها  تم  فساح،  إيما3  السيدة 

مسيرة لفترة غير محددة.

أ6باح  صافي  توزيع  يتم   : األ6باح 

بنسشة  الشركاء  جميع  على  الشركة 

منهم،  لكل  العائدة  األسهم  عدد 

لتكوين اإلحتياطي   %  5 بعد خصم 

القانوني.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 
بتا6يخ بالدا6الشيضاء   التجا6ية 
 23 فبراير 2022 تحت الرقم 89)7.
178 P

STE.RANCH PROPERTIES
شركة ذات مسؤولية محدودة

املساهم الوحيد برأسمال قد6ه : 
0.000.00) د6هم

املركز اإلجتماعي : )8-83 شا6ع 
الجيش امللكي بالدا6الشيضاء

السجل التجا6ي 6قم )34981
الوحيد  الشريك  قرا6  على  بناء 
ما  قر6وا   202( ديسمبر   30 بتا6يخ 

يلي :
حل الشركة وتخصيص عقا6ات 
مصطفى  السيد  الوحيد  للمساهم 

كمال بنجلو3.
إبراء الذمة للمدير منفرد.

العنوا3  على  التصفية  مقر 
امللكي  الجيش  شا6ع   83-8( التالي 

بالدا6الشيضاء.
إيداع قانوني : تم اإليداع القانوني 
التجا6ية  املحكمة  ضشط  مكتب  في 
فبراير   (1 بتا6يخ  بالدا6الشيضاء 

2022 تحت 6قم 2894)8.
السجل التجا6ي : الشركة مسجلة 
في سجل الدا6الشيضاء التجا6ي تحت 

6قم )34981.
للمقتطف واإلشا6ة

اإلدا6ة

179 P

ELECARE 
SARL

6أسمالها : 00.000.00) د6هم
املقر اإلجتماعي : إقامة سعد ) محل 

6قم 5 شا6ع األمير موالي عشد هللا 
هرهو6ة تما6ة

بمقت�سى عقد عرفي بتما6ة بتا6يخ 
شركة  قر6 شركاء   2022 فبراير   (1

ايلكير ش.ذ.م.م ما يلي :
 VIBES تجا6ي  شعا6  إضافة 

.KITCHEN & MORE
وإضافة الوجشات السريعة.

تعديل القانو3 األسا�سي.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 7559 6قم  تحت  بتما6ة  اإلبتدائية 

بتا6يخ 25 فبراير 2022 .
180 P

FUDUCIAIRE T.Z MISSION ET CONSEIL

AMENIA
SARL

تأسيس شركة ذ.م.م
تأسيس  تم  بمقت�سى عقد عرفي 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
 AMENIA ش.ذ.م.م اللقب اإلجتماعي

.SARL
الشركاء واملساهمو3 : 

السشاعي  مهدي  شريف  السيد 
ب.و.ط AA277(( 500 سهم.

السشاعي  لالشيماء  السيدة 
ب.و.ط A431159 500 سهم.

املسيرا3 :
 السيد شريف مهدي السشاعي.

السيدة لالشيماء السشاعي.
6أ1 املال : 00.000.00) د6هم .

النشاط :
أشغال مختلفة.

تسيير اإل6شادات.
مختلف أنواع التجا6ة.

املدة : 99 سنة.
العنوا3 : إقامة النو6 6قم 4 عما6ة 

) باب املريسة سال.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   24 بتا6يخ  بسال  اإلبتدائية 
التجا6ي  السجل  6قم  2022تحت 

.355(3
181 P

STE. BEYOND CLEAN
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة
 ذات شريك وحيد

املقر اإلجتماعي : مكتب 6قم 9) 
شا6ع 24-21 األميرة آللة عيشة 

القنيطرة
تأسيس شركة

بمقت�سى عقد عرفي مؤ6خ بتا6يخ 
8) يناير 2022 ومصحح اإلمضاءات 
بمصالح تصحيح اإلمضاءات ملدينة
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 القنيطرة تم إعداد القانو3 األسا�سي 

لشركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

شريك واحد باملواصفات التالية :

 STE. BEYOND : تسمية الشركة

.CLEAN

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة ذات شريك واحد.

: مكتب  للشركة  املقر اإلجتماعي 

آللة  األميرة   21-24 شا6ع   (9 6قم 

عيشة القنيطرة.

من  الغرض   : اإلجتماعي  الهدف 

أو  املغرب بشكل مشاشر  في  الشركة 

لنفسها أو لغيرها  سواء  غير مشاشر، 

أو مساهمة في :

مقاول نقل الشضائع.

مقاول تنظيف الواجهات، الشقق 

واملحالت.

العمليات  جميع  عام  وبشكل 

الصناعية،  املالية،  التجا6ية، 

والخدماتية،  الحرفية،  العقا6ية، 

جميعها لحساب الشركة ، واملرتشطة 

بشكل مشاشر أو غير مشاشر بالهدف 

اإلجتماعي لتطوير الشركة.

املدة : حددت مدة الشركة في 99 

سنة منذ تا6يخ التأسيس.

6أسمال  حدد   : الشركة  6أسمال 

د6هم   (00.000.00 في  الشركة 

حصة من فئة   (.000 مقسمة على 

00) د6هم.

 (00.000.00 كريم  بابا  السيد 

د6هم 000) حصة إجتماعية.

الشركة  6أسمال  حدد   : الشركة 

د6هم مقسمة على   (00.000.00 في 

000.) حصة من فئة 00) د6هم.

الشركة يسيرها السيد   : التسيير 

بابا كريم وذلك ملدة غير محددة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

اإلبتدائية  باملحكمة  القانوني 

ملدينة  التجا6ي  السجل  بمصلحة 

 2022 فبراير   (5 بتا6يخ  القنيطرة 

تحت 14215.
 لإليداع والشيا3

182 P

M3L ENGINEERING
S.A.R.L AU

تأسيس شركة
لشركة  األسا�سي  القانو3  أقيم 
بمقت�سى  محدودة  مسؤولية  ذات 
 202( سبتمبر   9 بتا6يخ  عرفي  عقد 

كالتالي :
 M3L  : الشركة  اسم 

.ENGINEERING SARL AU
مسؤولية  ذات  شركة   : الشكل 

محدودة ذات الشريك الوحيد.
املقر اإلجتماعي : زنقة سشو عما6ة 

الشوب مكتب 2 طابق 5 القنيطرة.
املدة : 99 سنة ابتداء من تا6يخ 

تسجيلها بالسجل التجا6ي.
موضوع الشركة : 
مكتب للد6اسات.

أو  املختلفة  األشغال  في  مقاول 
الشناء.

بأية عملية  القيام  وبصفة عامة 
خدماتية ترتشط بشكل مشاشر أو غير 
مشاشر بإحدى األنشطة أعاله أو التي 

من شأنها تنمية موضوع الشركة.
في  حدد   : الشركة  6أسمال 
إلى  مقسمة  د6هم   (00.000.00
منها  الواحدة  قيمة  حصة،   (000

00) د6هخم.
الشركة  تسيير  عهد   : التسيير 
بتا6يخ  املزداد  الياكني  خالد  للسيد 
للشطاقة  والحامل   (979 ما16   24

.G35(5(7 الوطنية 6قم
بمصلحة  الشركة  تقييد  تم 
السجل التجا6ي باملحكمة اإلبتدائية 

بالقنيطرة تحت عدد 12115.
183 P

WALID FOREST
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
تأسيس شركة

محر6  عرفي  عقد  بمقت�سى 
 202( ديسمبر   27 بالقنيطرة بتا6يخ 
مسؤولية  ذات  شركة  إنشاء  ثم 
ذات   وحيد  بشريك  محدودة 

الخاصيات التالية :

.WALID FOREST : االسم

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

املوضوع اإلجتماعي :

وصيانة  التشجير  في  مقاول  

املنتزهات، الحدائق والشوا6ع.

تاجر نشاتات وأشجا6 بالتقسيط.

مقاول أشغال مختلفة أو الشناء.

املدة : 99 سنة.

املقر : الطابق الثاني تجزئة الوفاء 

4 6قم 742 القنيطرة.

د6هم   (00.000.00  : الرأسمال 

فئة  من  حصة   (000 إلى  مقسمة 

00) د6هم للحصة الواحدة.

الحصص : السيد اكحيل احمد 

000) حصة.

احمد  اكحيل  السيد   : التسيير 

كمسير للشركة ملدة غير محدودة.

السجل التجا6ي قم : 13723.

السنة املالية : من فاتح يناير إلى 

)3 ديسمبر من كل سنة.

للشركة   : القانوني  اإليداع  تم 

باملحكمة اإلبتدائية بالقنيطرة بتا6يخ 

0) يناير 2022.

184 P

PANASSA TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد

تأسيس شركة
محر6  عرفي  عقد  بمقت�سى 

ثم   2022 يناير   (7 بالقنيطرة بتا6يخ 

إنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة 

الخاصيات  ذات   وحيد  بشريك 

التالية :

.PANASSA TRANS : االسم

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

املوضوع اإلجتماعي :

مقاول  نقل األشخاص.

املدة : 99 سنة.

صدقي  جميل  زاوية   29  : املقر 
 5 شقة  العاص  ابن  وعمر  زهاوي 

القنيطرة. 

د6هم   (00.000.00  : الرأسمال 

فئة  من  حصة   (000 إلى  مقسمة 

00) د6هم للحصة الواحدة.

الحصص : السيد الشوتي اد6يس 

000) حصة.

اد6يس  الشوتي  السيد   : التسيير 

كمسير للشركة ملدة غير محدودة.

السجل التجا6ي قم : 14359.

السنة املالية : 3 فاتح يناير إلى )3 

ديسمبر من كل سنة.

للشركة   : القانوني  اإليداع  تم 

باملحكمة اإلبتدائية بالقنيطرة بتا6يخ 

22 فبراير 2022 تحت 6قم 14359.

185 P

JOLIE FERME
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد

تأسيس شركة
محر6  عرفي  عقد  بمقت�سى 

ثم   2022 فبراير   4 بالقنيطرة بتا6يخ 

إنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة 

الخاصيات  ذات   وحيد  بشريك 

التالية :

.JOLIE FERME : االسم

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

املوضوع اإلجتماعي :

مقاول  في تسيير مز6عة.

املدة : 99 سنة.

املقر : 48 شا6ع أبوبكر الصديق 

إقامة ايما3 مكتب 2 القنيطرة. 

الحصص :

السيد التومي أحمد 500 حصة.

احمد  التومي  السيد   : التسيير 

كمسير للشركة ملدة غير محدودة.

السجل التجا6ي 6قم : 14217.

السنة املالية : من فاتح يناير إلى 

)3 ديسمبر من كل سنة.

للشركة   : القانوني  اإليداع  تم 

باملحكمة اإلبتدائية بالقنيطرة بتا6يخ 

5) فبراير 2022 تحت 6قم 14217.

186 P
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 GROUPE AGRICOLE

ZAMOUR
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد  

تأسيس شركة
محر6  عرفي  عقد  بمقت�سى 

04 فبراير2022 ثم  بالقنيطرة بتا6يخ 

إنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة 

التالية:                                                                              الخاصيات  وحيد  بشريك 

 GROUPE AGRICOLE -االسم: 

.ZAMOUR

ذات  شركة  القانوني:  -الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.  

-املوضوع االجتماعي.

- مقاول في تسيير مز6عة.

-   املدة : 99 سنة.

-املقر:  48 شا 6ع أبو بكر الصديق 

إقامة ايما3 مكتب 2،القنيطرة.

السيد العزيوي عزيز  -الحصص: 

000) حصة.

عزيز  العزيوي  السيد  -التسيير: 

كمسيرللشركة ملدة غير محدودة. 

-السجل التجا6ي 6قم:   14249.

ينايرالى  فاتح  من  املالية:  -السنة 

)3 ديسمبر من كل سنة.   

للشركة  القانوني  اإليداع  I.تم 

 (4 القنيطرة  االبتدائية  باملحكمة 

فبراير 2022 تحت 6قم 14249.

187 P

LICK TRANS & LOGISTIQUE
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد  

تأسيس شركة
محر6  عرفي  عقد  بمقت�سى 

ثم   202( يونيو   7 بالقنيطرة بتا6يخ 

إنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة 

الخاصيات  ذات  وحيد  بشريك 

التالية:

 LICK TRANS & -االسم: 

.LOGISTIQUE

ذات  شركة  القانوني:  -الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.  

-املوضوع االجتماعي.
الوطنية  السلع  نقل  مقاول   -

والدولية.
بنصف  وبائع  مستو6د  تاجر 

الجملة.
-   املدة : 99 سنة.

املنزه  حي   C قطاع   347 -املقر:  
القنيطرة.

00.000.00) د6هم   : الرأسمال   
فئة  من  حصة   (000 إلى  مقسمة 

00) د6هم للحصة الواحدة.
الحصص : السيد شمراح ياسي3 

000) حصة.
ياسي3  شمراح  السيد   : التسيير 

كمسير للشركة ملدة غير محدودة.
السجل التجا6ي قم : 14337.

السنة املالية : من فاتح يناير إلى 
)3 ديسمبر من كل سنة.

للشركة   : القانوني  اإليداع  تم 
باملحكمة اإلبتدائية بالقنيطرة بتا6يخ 

)2 فبراير 2022 تحت 6قم 14337.
188 P

 TRANSPORT VOYAGEURS
HILLAL

شركة ذات مسؤولية محدودة
6أسمالها : 0.000.00) د6هم 

R.C :1979
ملخص محضر الجمع العام 

اإلستثنائي للشركة
العام  الجمع  إطا6  في 
 TRANSPORT لشركة  اإلستثنائي 
شركة ذات   VOYAGEURS HILLAL
بتا6يخ  املنعقد  محدودة  مسؤولية 
بلوك   2 الكائنة 6قم   2022 يناير   4
الوحدة سيدي  حي   (5 مجموعة   A
يحيى الغرب تداول مساهموا الشركة 

باإلجماع على ما يلي :
قراءة تقرير التسيير الذي قام به 

املسير.
سابقة  بصفة  الشركة  تصفية 

ألوانها.
الشيشاني مصطفى  السيد  تعيي3 
وتحديد  التصفية  عن  املسؤول 
 (5 ) مجموعة  مقرها في حي الوحدة 

بلوك A 6قم 2 سيدي يحيى الغرب.

تم اإليداع القانوني : للشركة لدى 

اإلبتدائية  باملحكمة  الضشط  كتابة 

بسيدي سليما3 في فاتح ما16 2022 

تحت 6قم 38/2022.

189 P 

 ESPRIT DE CAFE
EDC

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد

املقر اإلجتماعي : بلوك G 6قم 31 

املغرب العربي القنيطرة

تحويل املقر اإلجتماعي
العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

 ESPRIT لشركة  العادي  الغير 

املسؤولية  ذات  شركة   DE CAFE

املحدودة بشريك وحيد، تقر6 ما يلي :

تحويل املقر اإلجتماعي : من بلوك 

القنيطرة  العربي  31 املغرب  G 6قم 

إلى املغرب العربي B2 عما6ة 6قم 30 

متجر 6قم 2 القنيطرة.

باملحكمة   : القانوني  اإليداع  تم 

 7 بتا6يخ  بالقنيطرة  اإلبتدائية 

ديسمبر )202 تحت عدد 89299.

190 P

FIDCONET

SARL

TRAVAUX DE COMPTABILTE

CONSTITUTION DE SOCIETE

CONSEIL JURIDIQUES

SOCIETE 2RZ TRANS
SARL

AU CAPITAL DE : 100.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : 23RUE

 ANOUAL IMMEUBLE FLEURY

11 BUR N°4 KENITRA

تصفية مسشقة
حر6  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بالقنيطرة بتا6يخ 8 فبراير 2022 تقر6 

ما يلي:

من  ابتداء  للشركة  فسخ مسشق 

تا6يخ 8 فبراير 2022.

6ضوا3  محمد  السيد  تعيي3 

الغزواني كمصفي للشركة.

محل التصفية هو 23 زنقة أنوال 
عما6ة الفال فلو6ي )) مكتب 6قم 4 

القنيطرة.
لدى   : القانوني  اإليداع  تم 
اإلبتدائية  باملحكمة  الضشط  كتابة 
 2022 فبراير   22 بتا6يخ  بالقنيطرة 

تحت 6قم 90508.
للضشط والنشر
شركة فيدكونيط

191 P

OUAAD DECO
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
6أسمالها : 00.000.00) د6هم
املقر اإلجتماعي : زاوية زنقة 

 A اإلستقالل ومر�سى إقامة البيرال
مكتب 6قم 0) القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بالقنيطرة، تم وضع القانو3 األسا�سي 
املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 
املواصفات  ذات  وحيد  بشريك 

التالية:
.OUAAD DECO : التسمية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

زنقة  زاوية   : اإلجتماعي  املقر 
 A البيرال  إقامة  ومر�سى  اإلستقالل 

مكتب 6قم 0) القنيطرة.
موضوع الشركة : 

أو  املختلفة  األشغال  في  املقاولة 
الشناء.

تاجر.
6أسمال  حدد   : الشركة  6أسمال 
د6هم   (00.000.00 الشركة في مشلغ 
إجتماعية  حصة   (000 إلى  مقسم 

بقيمة 00) د6هم للواحدة.
املدة : 99 سنة.

السيدة  إلى  أسند   : التسيير 
خديجة تاج.

التجا6ي  بالسجل  التقييد  تم 
باملحكمة اإلبتدائية بالقنيطرة تحت 

6قم 14319 بتا6يخ 23 فبراير 2022.
192 P
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 CENTRE DE FORMATION

 ET DE DEVELOPPEMENT

 PERSONNEL
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد

6أسمالها : 00.000.00) د6هم

املقر  اإلجتماعي : 415 مكر6 شا6ع 

محمد الخامس مكتب 22 الطابق 4 

القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالقنيطرة، تم وضع القانو3 األسا�سي 

املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصفات  ذات  وحيد  بشريك 

التالية :

التسمية :

 CENTRE DE FORMATION  

 ET DE DEVELOPPEMENT

.PERSONNEL

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

املقر اإلجتماعي : 415 مكر6 شا6ع 

 4 22 الطابق  محمد الخامس مكتب 

القنيطرة.

موضوع الشركة : 

CONSEIL SOCIAL  (COACHING(.

  CONSEIL DE GESTION

.(FORMATION CONTINUE(

6أسمال  حدد   : الشركة  6أسمال 

د6هم   (00.000.00 الشركة في مشلغ 

إجتماعية  حصة   (000 إلى  مقسم 

بقيمة 00) د6هم للواحدة.

املدة : 99 سنة.

التسيير : أسند إلى السيدة لطيف 

منى.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

)3 ديسمبر.

التجا6ي  بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة اإلبتدائية بالقنيطرة تحت 

6قم 13949 بتا6يخ 25 يناير 2022.

193 P

OULEMAGH
شركة ذات املسؤولية املحدودة
6أسمالها : 0.000.00) د6هم

املقر  اإلجتماعي : 5) زنقة سشو مركز 
املعامالت  الشوب مكتب 6قم 2 

الطابق 5 القنيطرة
تأسيس شركة

مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بالقنيطرة، تم وضع القانو3 األسا�سي 
املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

ذات املواصفات التالية :
.OULEMAGH SARL : التسمية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
املسؤولية املحدودة.

سشو  زنقة   (5  : اإلجتماعي  املقر 
مركز املعامالت  الشوب مكتب 6قم 2 

الطابق 5 القنيطرة.
موضوع الشركة : 

   COMMISSIONNAIRE GERANT
.D’ENTRPRISE  (E-COMMERCE(

6أسمال  حدد   : الشركة  6أسمال 
د6هم   (00.000.00 الشركة في مشلغ 
إجتماعية  حصة   (00 إلى  مقسم 

بقيمة 00) د6هم للواحدة.
املدة : 99 سنة.

السيدة   إلى  أسند   : التسيير 
.MESKI  BASMA

السنة املالية : من فاتح يناير إلى 
)3 ديسمبر .

التجا6ي  بالسجل  التقييد  تم 
باملحكمة اإلبتدائية بالقنيطرة تحت 

6قم 14357 بتا6يخ 22 فبراير 2022.
194 P

 LAAROUBI SERVICES
SARL AU

لعروبي سيرفيس  ش م م ش و   
الرأسمال األجتماعي: 10.000,00 

د6هم
املقر االجتماعي:  متجر 6قم 1  و7 

الطابق األ6�سي عما6ة 3 دوا6 الكو6ة 
إقامة املنصو6 الثاني الشطر األول ح 

ي م الرباط
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
قر6  يناير2022    (7 املؤ6خ بتا6يخ   
لعروبي  لشركة  الوحيد  الشريك 

 LAAROUBI سيرفيس  ش م م ش و

SERVICES SARLAU  ما يلي :

  تصحيح عنوا3 املقر االجتماعي: 

قر6 الجمع العام غير العادي تصحيح 

عنوا3 املقر االجتماعي القديم لشركة 

م م ش و ش  لعروبي سيرفيس    «

 LAAROUBI SERVICES SARLAU

لوضعه في العنوا3 الصحيح: » متجر 
 3 الطابق األ6�سي عما6ة  و7   1 6قم 

الثاني  املنصو6  إقامة  الكو6ة  دوا6 

 من 
ً
الشطر األول ح ي م الرباط بدال

متجر 6قم  العنوا3 القديم الخاطئ:  

7 الطابق األ6�سي عما6ة 3 دوا6 الكو6ة 

إقامة املنصو6 الثاني الشطر األول ح 

ي م الرباط .

النظام  من   4 املادة  تعديل 

األسا�سي.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 

التجا6ية  املحكمة  لدى  الضشط 

ما202216  فاتح  بتا6يخ  بالرباط 

تحت 6قم  22435).

195 P

خشير محاسب أد الشركاء

2)4 شا6ع بو6كو3 ، الدا6الشيضاء

BEASSUR
شركة املساهمة

6أسمالها : 500.000.)د6هم

مقرها اإلجتماعي : 320 شا6ع 

الز6قطوني الطابق الثاني 

الدا6الشيضاء

السجل التجا6ي : 745.)0)

وفقا لقرا6ات الجمع العام الغير 

سبتمبر   8 بتا6يخ  املنعقد  العادي 

)202، تم اتخاذ القرا6ات التالية :

إلى  للشركة  اإلجتماعي  املقر  نقل 

الجديدة  طريق   409 التالي  العنوا3 

حي الوازيس الدا6الشيضاء.

تحديث النظام األسا�سي للشركة.

بكتابة   : القانوني  اإليداع  تم 

التجا6ية  املحكمة  لدى  الضشط 

بالدا6الشيضاء بتا6يخ )2 فبراير 2022 

تحت 6قم ))38)8.
 من أجل املستخرج واإلشا6ة

مجلس اإلدا6ة

196 P

MONTFAVET
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد 
6أسمالها : 00000.00) د6هم

مـــــقــــرهــــا االجـــتــمـــاعــي: 6قم 97) ديو6 
جداد سيدي بابا مكنا1

إغالق التصفية
الـــجـــمـــع  مـــحـــضـــر  بـــمـــقـــتـــضـــى 
 27 بتا6يخ  االســـتــثـــنـــائي  الـــعـــام 
املسؤولية  ذات  يناير)202شركة 
مــقــرهـــا  وحيد  بشريك  املحدودة 
لشركة    MONTFAVET:االجـــتــمــاعـــي
بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 
 (97 6قم  االجتماعي  مقرها  وحيد 
تــم  بابا مكنا1,  ديو6 جداد سيدي 

الــتــقــريــر والــمــصــادقــة عــلــى مــا يــلــي :
والتصفية  النهائي  اإلغالق   -
املقر  وتحديد  للشركة  الكاملة 

االجتماعي كعنوا3 التصفية.
السيد  للمصفي  اإلبراء  -إعطاء 

الغازي محمد.
جاء  و  التصفية  تقرير  تقديم   -
الخصوم   – �سيء  ال  األصول   فيها: 
ال �سيء حساب التصفية يقدم 6صيد 

يساوي صفر.
تـــــــم  الـــقـــانـــونـــي  اإليـــداع 
بــــــمـــكـــــنـــا1  الــتـــجــا6يــة  بــــــــالــــــمــحــكــمــة 
 (3 بــــتــــا6يــــــخ   (5 عــــــدد  تــحــت 

يناير2022.
197 P

 CONNECT & SHARE
 AGENCY

SARL AU
تأسيس شــــركــــــة

مـــؤ6خ  عـــرفـــي  عــقـــد  بـمــــقـتـضــى 
فبراير2022   (8 بــتــا6يــخ  بـــمــكــنـــا1 
تم وضع قانو3 تأسيس شركة ذات 
وحيد  املحدودةبشريك  املسؤولية 

ذات املوصفات التالية:
 CONNECT & SHARE:التسمية

.AGENCY SARL AU
املقر االجتماعي: 30 مكر6 شا6ع 8 

حي األما3 مكنا1.
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الهدف:

)وكالة  تقديم خدمات التسويق   -

تسويق 6قمي).

الرأسمال: حدد في 00000) د6هم 

فئة  من  حصة   (000 على  مقسمة 

00) د6هم للحصة الواحدة.

شيماء000)  بو6ا1  -السيدة 

حصة.

املدة: 99 سنة.

السيدة  الشركة  يدير  اإلدا6ة: 

بو6ا1 شيماء ملدة غير محدودة.                            

الــــــقــــانـــــونـــــــي  اإليــــداع  تــــــــــــــم 

بمكنا1   التجا6ية  بـــالـــمـــحـــكــمــة 

 ،738 فبراير2022،عدد  بـــــتـــا6يــــخ22 

سجل تجا6ي 6قم 55493. 

198 P

 STE WHITENESS CLEAN
SARL AU

 تأسيس شــــركــــــة
مـــؤ6خ  عـــرفـــي  عــقـــد  بـمــــقـتـضــى 

يناير2022   (2 بــتــا6يــخ  بـــمــكــنـــا1 

تم وضع قانو3 تأسيس شركة ذات 

وحيد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

ذات املوصفات التالية:

 STE WHITENESS:التسمية

. CLEAN SARL AU

املقر االجتماعي: البستا3 2 عما6ة 
21 6قم ب 2 ويسال3 مكنا1.

   الهدف:

- التنظيف والبستنة.

د6هم   20000 الرأسمال: حدد في 

مقسمة على 200 حصة من فئة 00) 

د6هم للحصة الواحدة.
-السيد عشد املنعم الشرقاوي200 

حصة.

-املدة: 99 سنة.

يدير الشركة السيد عشد  اإلدا6ة: 

املنعم الشرقاوي ملدة غير محدودة.                          

الــــــقــــانـــــونـــــــي  اإليــــداع  تــــــــــــــم 

بمكنا1   التجا6ية  بـــالـــمـــحـــكــمــة 

 ،723 2022،عدد  فبراير  بـــــتـــا6يــــخ22 

سجل تجا6ي 6قم )5548. 

199 P

 HAFYOUSS MENAGE
S.A.R.L d’A.U 

تعــديــالت قانونيـة
العـام  الجمـع  محضـر  إثر  على 
 HAFYOUSS« لشـركـة  االسثنـائـي 
«  شـركة ذات املسؤولية   MENAGE
الـواحـد،  املسـاهـم  ذات  املحـدودة 
د6هم   100.000,00 الشـالغ 6أسمـالها 
والكـائن مقرها االجتمـاعـي بشـا6ع ابـن 
بطـوطـة بـدو3 6قـم حـي الفـرح العيـو3  

تقـر6 مايلـي:
باضافة  الشركة   نشاط  توسيع 
جميـع  جهـاز   : التـاليـة  األنشطـة 

املنتجـات الطشيـة.
كتـابة  لدى  القـانوني  اإليداع  تـم 
الضـشط باملحـكمة االبتدائية بالعيو3 
6قم  تحت   2020 نـونشـر   20 بتـا6يخ 

.2785/2020
200 P

  Société G.L.D INVEST
S.A.R.L

تعــديــالت قانونيـة
االستثنائي  العـام  الجمع  إثر  على 
  »Société G.L.D INVEST« ملسـاهمي
املحـدودة،  املسؤولية  ذات  شـركة 
د6هم   100.000,00 الشـالغ 6أسمـالها 
6شيـد  مـوالي  بحـي  مقرها  والكـائن 
الشطـر الثـانـي زنقـة ابـن جنـي عمـا6ة 
األ6ضـي  الطـابـق  املـوسـاوي  امشـا6ك 

العيـو3، تقـر6 مايلـي:
توسيـع النشـاط التجـا6ي للشـركـة 

بـاضـافـة األنشطـة التـاليـة:
-نقل الشضـائــع لفـائـدة الغيـر. 

-نقـل الشضـائــع لفـائـدة الشـركـة . 
-نقـل املستخـدميـن لفـائـدة الغيـر.

لفـائـدة  املستخـدميـن  -نقـل 
الشـركـة . 

النقل  أنشطــة  -جميـع 
واللـوجيستيـك.

كتـابة  لدى  القـانوني  اإليـداع  تـم 
الضـشط باملحـكمة االبتدائيـة بالعيو3 
6قم  تحت   2022 مـا16  بتـا6يخ02 

.2022/580
201 P

IDBO TARGANTE
تأسيــس شركــــة ذات املسؤولية 

املحدودة بمسـاهـم واحــد
بـتا6يخ العرفـي  للعقـد   تـشعا 
 8) أكتوبر )202، تـــم وضــع قـوانـيــن 

الـشـركة ذات املميزات الـتاليـة : 
. IDBO TARGANTE:التسميـــة

ذات  شركة   : الشكل القانوني  
املسؤولية املحدودة بمساهم واحد.

املوضـــوع : 
وأعمال  العامة  الشناء  أعمال 

الهندسة املدنية وأشغـال مختلفـة.
والصرف  العامة  الحفر  أعمال 
الصحي والطرق والششكات املختلفة. 
تزويد  ششكات  وإنشاء  تصميم 
مياه الشرب )AEP) وششكات الكهرباء 

والهاتف.
ة  6 نجا ، كة لسشا ا ، غـة لصشـا ا
املقاوم  الفوالذ  ونجا6ة  الخشب 
األملنيوم  نجا6ة  وأعمال  للصدأ 

والشالستيك.
حفر ، تطوير وتجهيز اآلبا6 ونقاط 

املياه.
الزليج والجشص  تركيب وتسويق 

والرخام.
بالجشص الزخرفة  أنواع   جميع 

 أو الرخام الحديث والحرفي.
واملشاني  والنجا6ة  اللحام  أعمال 

املعدنية.
أعمال الخراطة والتركيب وجميع 
أعمال التصنيع امليكانيكية ؛ إلخ … ..
مـا16،   25 تجـزئـة  املقـر الرئـيسـي: 

بلــوك C 6قــم 555، العيـو3.
مشلغ  في  حدد  الرأسمال: 
إلى  مقسمة  د6هم   (00.000.00
د6هـم   (00 فئة  من  حصة   (.000
محمـد  السيـد  بـالكـامـل  ويملكهـا 

بـدغـا6.
تـسـير من طــرف السيـد   : اإلدا6ة  

محمـد بـدغـا6.
بكتابة  تم   : اإليداع القانوني  
الضشط باملحكمة االبتـدائـية بالعيو3 
بتـا6يـخ 25 أكتـوبـر )202    تحت 6قم 
3281/2021، وتـم تسجيلها بالسجل 
التحليلي عدد  الرقم  التجا6ي تحت 

. 38577
202 P

 BENSLIMANE

  CONDITIONNEMENT
SARLAU

محر6  عرفي  عقد   بمقت�سى 

نظام  تكوين  تم   2022 فبراير   (1

املسؤولية  ذات  لشركة  أسا�سي 

وحيد   شريك  ذات  املحدودة 

خصائصها كالتالي:

 BENSLIMANE التسمية: 

 .  CONDITIONNEMENT

تما16 الشركة األهداف  الهدف: 

التالية:

املنتجات  وتصدير  استيراد 

الغذائية .

تغليف املنتجات الغذائية .

توزيع املنتجات الغذائية.

زنقة  مكر6   (2 االجتماعي.  املقر 

لشنا3 شقة 6قم 3 املحيط الرباط.
ألف   مائة  االجتماعي  املال  6أ1 

مقسم إلى ألف   (00.000.00 د6هم 

)000)) حصة قيمة كل واحدة مائة 

د6هم )00.00)).

السيد:  تعيي3  تم  التسيير: 

لشطاقة  صابر ابن سليما3 الحامل  

 C558371 6قم   الوطنية  التعريف 

غير  وملدة  للشركة  وحيد   كمسير 

محدودة.

وضع  تم  القانوني  اإليداع 

الضشط  كتابة  لدى  القانوني  امللف 

باملحكمة التجا6ية بالرباط تحت 6قم 

السجل التجا6ي 99)58).

203 P

MLHMD IMP EXP
SARLAU 

محر6 عرفي  عقد   بمقت�سى 

نظام  تكوين  تم   2022 فبراير   ((

املسؤولية  ذات  لشركة  أسا�سي 

وحيد   شريك  ذات  املحدودة 

خصائصها كالتالي:

. MLHMD IMP EXP   :التسمية

الهدف : تما16 الشركة األهداف 

التالية: 
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االستيراد والتصدير.

املنتجات  جميع  وتوزيع  تسويق 

الغذائية.  

ابراهيم  زنقة   : االجتماعي  املقر 

حي   02 شقة   51 عما6ة  الروداني 

املحيط الرباط.   

ألف  مئة  االجتماعي:  املال  6أ1 

)00.000.00)) د6هم مقسم إلى الف 

)000)) حصة قيمة كل واحدة مائة 

د6هم )00.00)).

تم تعيي3 السيد محمد  التسيير: 

التعريف  لشطاقة  الحامل  لحمودي 

كمسير   AB127715 6قم   الوطنية 

وحيد للشركة وملدة غير محدودة.

وضع  تم  القانوني  اإليداع 

الضشط  كتابة  لدى  القانوني  امللف 

باملحكمة التجا6ية بالرباط تحت 6قم 

السجل التجا6ي 97)58).

204 P

STE WEMAKE

SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

فسخ الشركة مسشقا
االستثنائي  العام   الجمع  أ3 

 ،202( سبتمبر   2( بتا6يخ  املنعقد 

ذات  شركة   ،  WEMAKE لشركة 

وحيد،  بشريك  محدودة  مسؤولية 

مقرها  د6هم،   (00.000 6اسمالها 

زنقة اكلما3 سيدي   20  : االجتماعي 

2 اكدال الرباط، قر6  علي شقة 6قم 

ما يلي :

فسخ الشركة مسشقا.

السيد  للشركة  كمصفي  تعيي3 

ياسي3 جرام.

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 

 ،2(937 التجا6ية بالرباط تحت 6قم 

بتا6يخ 7 فبراير 2022.
وهذا بمثابة مقتطف وبيا3

205 P

STE CIDRA MAQAM

SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

فسخ الشركة مسشقا
االستثنائي  العام   الجمع  أ3 

 202( نونبر   4 بتا6يخ  املنعقد 

شركة   ،  CIDRA MAQAM لشركة  

6اسمالها  محدودة،  مسؤولية  ذات 

 : مقرها االجتماعي  د6هم،   (00.000

20 زنقة اكلما3 سيدي علي شقة 6قم 

2 اكدال الرباط، قر6 ما يلي :

فسخ الشركة مسشقا.

السيدة  للشركة  كمصفي  تعيي3 

نعيمة حمي.

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 

التجا6ية بالرباط تحت 6قم 22391)، 

بتا6يخ 23 فبراير 2022.
وهذا بمثابة مقتطف وبيا3

206 P

STE  CIMOOL

SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

فسخ الشركة مسشقا
االستثنائي  العام   الجمع  أ3 

)202 لشركة   4 نونبر  املنعقد بتا6يخ 

مسؤولية  ذات  شركة   ،  CIMOOL

6اسمالها  واحدة،  بشريكة  محدودة 

 : مقرها االجتماعي  د6هم،   (00.000

20 زنقة اكلما3 سيدي علي شقة 6قم 

2 اكدال الرباط، قر6 ما يلي :

فسخ الشركة مسشقا.

السيدة  للشركة  كمصفي  تعيي3 

اكرام الحياني.

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 

التجا6ية بالرباط تحت 6قم 22392)، 

بتا6يخ 23 فبراير 2022.
وهذا بمثابة مقتطف وبيا3

207 P

 STE AL MOUSTAKBAL DE
COMMERCE GENERAL

SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
نونبر   (5 بتا6يخ  املؤ6خ  االستثنائي 
)202، قر6وا لشركاء الشركة ما يلي :
لشركة  النهائية  التصفية  قفل  
 STE AL MOULATKBAL DE

.COMMERCE  GENERAL SARL
اغالق والتصفية وابراء املصفي.
اغالق  السنوات املالية للشركة.

السيد  طرف  من  مسشق  فسخ 
عي3  كما  الشمري  ابراهيم  احمد 
الشركة  بمقر  للشركة  كمصفي 

املتواجد بالعنوا3 أعاله.
باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 
فبراير   3 بتا6يخ  بالرباط  التجا6ية 
التجا6ي  2022، تحت 6قم  السجل  
القانوني  االيداع  6قم   ،(4394(

.(2(81(
208 P

 SETE MONDIAL FACILITIES
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
تأسيس شركة

بالرباط  مؤ6خ  محضر  بمقت�سى 
وضع  تم   ،2020 أكتوبر   1 بتا6يخ 
القواني3 االساسية لشركة محدودة 

املسؤولية ذات املميزات التالية :
للشناء،  مختلفة  أعمال   : الهدف 

صيانة واصالح املشاني والتجا6ة.
املقر : 6قم 5 العما6ة 15 مجموعة 

الخير سال الجديدة.
: حدد 6اسمال بما قد6ه  6اسمال 

0.000) د6هم.
تدا6 الشركة من طرف   : التسيير 
غير  ملدة  الفرا3  ايت  مريم  السيدة 

محدودة.
بكتابة  القانوني  االيداع  تم 
بسال  االبتدائية  باملحكمة  الضشط 
6قم   ،2020 ديسمبر   2( بتا6يخ 
)3257، تحت 6قم  السجل التجا6ي 

.35580
209 P

STE RENT CAR BNR
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

تأسيس شركة
بالرباط  مؤ6خ  محضر  بمقت�سى 

وضع  تم   ،2022 ما16   3 بتا6يخ 

القواني3 االساسية لشركة محدودة 

املسوؤلية ذات املميزات التالية :
بدو3  السيا6ات  كراء   : الهدف 

سائق.

 (( 6قم  التجا6ي  املحل   : املقر 

تجزئة حي الجديد الصخيرات تما6ة.

من تا6يخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تكوين الشركة.
الشركة  6اسمال  حدد   : 6اسمال 

مقسم  د6هم   (00.000 قد6ه  بما 

د6هم   (00 بنسشة  حصة   (000 الى 
الصندوق  في  ودفعت  للواحدة، 

االجتماعي للشركة.

اال6باح  من   %  5 يؤخد   : اال6باح 

الصافية للتاسيس االحتياطي.

الحصص : السيد سعيد صبر 50 

حصة.

السيد عزيز االزها6 50 حصة.

املجموع ... 000) حصة.

من  الشركة  تدا6   : التسيير 

طرف السيد سعيد صبري ملدة غير 

محدودة.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 

بتما6ة  االبتدائية  باملحكمة  الضشط 
التجا6ي  السجل  الرقم  تحت 

.(35583

210 P

 STE ERIKAS EXCLUSIVE

CARS
 SARL AU 

 شركة محدودة املسؤولية
تاسيس شركة 

بالرباط   مؤ6خ  محضر  بمقت�سى 

القواني3  وضع  تم   ،2022 ما16   3

األساسية لشركة محدودة  املسؤولية  

ذات املميزات التالية:
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بدو3  السيا6ات  كراء   : الهدف 

سائق . 
 (( 2  زنقة عنبية ممر  ملقر: 6قم 

حي الرياض  الرباط.

تا6يخ  من  ابتداء  سنة   99 املدة: 

تكوين الشركة. 

بما  املال  6أ1  حدد  املال:  6أ1 

على  مقسم  د6هم،   (00.000 قد6ه 

د6هم   (00 بنسشة  حصة   (000

الصندوق  في  دفعت  و  للواحدة، 

االجتماعي للشركة.

من  املائة  في   5 تؤخذ  األ6باح: 

األ6باح الصافية للتأسيس االحتياطي 

الحصص :  السيد  محمد سفيا3 

العسيري 000) حصة .

املجموع 000) حصة .

طرف   من  الشركة  تدا6  التسيير 

السيد محمد سفيا3 العسيري ملدة 

غير محدودة.

بكتابة  تم  القانوني:  لإليداع 

بالرباط   الضشط باملحكمة التجا6ية  

تحت 6قم السجل التجا6ي 58205).

211 P

STE GI OFFICE SUPLLY
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك واحد

العرفي  العقد  تسجيل  تا6يخ 

والتي  بالرباط،   2022 فبراير   3

الهدف   : التالية  الخصائص  تحمل 

وشراء  وبيع  مفاوض    : االجتماعي 

االدوات املكتبية.

6اسمال الشركة : 00.000) د6هم 

فئة  من  حصة   (000 الى  مقسمة 

00)  د6هم للحصة الواحدة مملوكة 

للسيدة غزال3 االبراهيمي.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التاسيس النهائي أي من تا6يخ وضع 

السجل التجا6ي.

من فاتح يناير الى   : السنة املالية 

)3 ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة 

االولى تبتدئ من تا6يخ التسجيل.

شقة   58 عما6ة   : املقر االجتماعي 

3I ، زنقة واد سشو، اكدال الرباط.

املسير : السيدة غزال3 االبراهيمي.

 : التجا6ي  بالسجل  التقييد  6قم 

.(5824(
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 ETUDE DEVELOPPEMENT

ET CONSEIL
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك واحد 

 6أسمالها يشلغ 00.000.00)   د6هم

املقر االجتماعي: الرباط شا6ع 

االبطال 6قم 4 اكدال الرباط

تفويت  الحصص
بتا6يخ مداوالت   بمقت�سى 

 )2 فبراير 2022 إ3 الجمعية العامة 

غير العادية قد قر6ت:

طرف  من  حصة   500 تفويت 

السيد سقراط محمد  لصالح السيد 

عشد الهادي السعدني .

طرف  من  حصة   250 تفويت 

السيد سقراط محمد  لصالح السيد 

محمد بلكو .

للشركة   االجتماعي  الشكل  تغيير 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  من 

ذات  شركة  إلى  واحد   شريك  ذات 

مسؤولية محدودة

الهادي  عشد  السيد  تعيي3 

بلكو  محمد  السيد  و  السعدني 

كمسيرين للشركة ملدة غير محدودة 

مع إخضاع الشركة للتوقيع املزدوج 

لكل من السيد عشد الهادي السعدني 

و السيد محمد بلكو و السيد سقراط 

محمد.

وضع قانو3 اسا�سي جديد مرفق 

بما سشق من التعديالت.

اإليداع  تم  القانوني:  اإليداع   

لدى  الضشط  بكتابة  القانوني 

بتا6يخ بالرباط  التجا6ية   املحكمة 

 02 ما16 2022 تحت 6قم )2550).
وهذا بمثابة مقتطف وبيا3

213 P

 ECHAIBI PRODUCTION
SARL AU

غير  العام  الجمع  لقرا6ات  تشعا 
قر6   ،2022 العادي ليوم فاتح يناير 

الشريك الوحيد للشركة ما يلي : 
زنقة   1 من  الشركة  مقر  تغير 
الرباط   اكدال   4 الطابق  ضاية عوا 
الطابق األول   .  418 إلى عرصة سال  

طريق املهدية سال. 
زيادة نشاط التحضير لالمتحانات 
و الدعم املد6�سي واللغات إلي الهدف 

االجتماعي للشركة .
تحي3 القانو3 األسا�سي للشركة. 

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 
بسال  االبتدائية  باملحكمة  التجا6ي 
فبراير   2( في   3550( عدد  تحت 

.2022
214 P

 BENTANJI CONSTRUCTION
 ET TRAVAUX DIVERS

STE BECOTRAV
SARLAU
RC 6329 

الزيادة في 6أسمال الشركة
 تحويل مقر الشركة  

قر6   ،202( ديسمبر   (8 بتا6يخ 
االستماع  بعد  الوحيد،  الشريك 
قراءته،  تم  الذي  اإلدا6ة  تقرير  إلى 
والذي يشير إلى أ3 6أ1 املال مدفوع 

بالكامل، يقر6:
 زيادة 6أ1 املال بمشلغ  000.000.) 
ليرتفع من مشلغ مشلغ خمسة  د6هم، 
مشلغ  إلى  د6هم   5.000.000 ماليي3 
من  د6هم   1.000.000 ماليي3  ستة 
جديد  سهم   (0.000 إنشاء  خالل 
بقيمة اسمية مائة د6هم لكل منها، 
الجا6ي  الحساب  دمج  خالل  من 
لشركاء االئتما3 املنتمي3 إلى الشريك 
الوحيد، املقابلة لديو3 معينة وسائلة 
مليو3   مشلغ  من  الدفع  ومستحقة 
العتماد  نتيجة   (.000.000 د6هم 
القرا6 السابق، يقر6 املساهم الوحيد 
)املساهمات)   1 املادتي3   لتعديل 

و 7 ) 6أ1 املال املشترك ).

شا6ع  من  الشركة  مقر  تحويل 

مكر6    37 6قم   3 حما  د  بن   تجزئة 

زنقة   (( 6قم  الى  سال  كريمة  حي 

السعيدية بطانة سال. 

 تحديث النظام األسا�سي.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

اال بتدائية بسال  الضشط   باملحكمة 

بتا6يخ فاتح ما16 2022،  تحت  6قم  

.38425

215 P

STE GREEN BIZ

SARL

تاسيس شركة

بتا6يخ  العرفي  العقد   بمقت�سى 

تم  بالدالشيضاء،    20(4 أكتوبر   9

للشركة  االسا�سي  القانو3  وضع 

لشركة مساهمة عامة ذات مجلس 

ادا6ة التي تجمل الخصائص التالية :

التسمية : تحمل الشركة الشركة 

.GREEN BIZ : التسمية التالية

املوضوع : استشا6ات ادا6ية.

شا6ع عشد   2(0  : املقر االجتماعي 

 G8 املومن،  عشد  لوجا6د3  املومن، 

N°3، كازابالنكا.

في  حدد   : االجتماعي  6اسمال 

 3000 الى  مقسم  د6هم   300.000

للسهم  د6هم   (00 قيمة  سهم ذات 

مقسم كالتالي :

 ELEPHANT VERT ... شركة 

2991 سهم.

السيد بيتر ستوكر ....  ) سهما.

السيد سيشاستيا3 لو6ا3، جو6ج 

كوزنت .... ) سهما.

السيد محمد توهاللي ... ) سهما.

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 

تحت  بالدا6الشيضاء،  التجا6ية 

يوم  3(8999 التجا6ي 6قم   السجل 

 3 فبراير 5)20.

216 P
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شركة تشييد املباني واالشغال 
باملغرب
ت.م.أ.م.

شركة ذات مسؤولية محدودة 
مقرها االجتماعي : 5) شا6ع االبطال 
6قم 4 اكدال الرباط 0090) الرباط

السجل التجا6ي 6قم : 03)58)
في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم اعداد القانو3   ،2022 يناير   27
املسؤولية  ذات  لشركة  االسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسيمة 
: تشييد  االقتضاء بمختصر تسميتها 

املشاني واالشغال باملغرب، ت.م.ا.م
الشناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 
وأشغال متنوعة، االستيراد والتجا6ة، 

النقل والتوزيع.
عنوا3 املقر االجتماعي :  5) شا6ع 
اكدال الرباط   4 االبطال شمال 6قم 

0090) الرباط.
أجلها  من  تاسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 30.000  : الشركة  6اسمال  مشلغ 

د6هم مقسم كالتالي :
 (00.. مداحي  اسماعيل  السيد 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة.
 (00  ... السيد محمد اد عشد هللا 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة.
 (00  ... السيد محمد اد عشد هللا 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه  مداحي  اسماعيل  السيد 
املجموعة   373 عما6ة   7 6قم  شقة 
)3 النو6 2 سيدي يحيى زعير 52)2) 

تامسنا املغرب.
السيد محمد اد عشد هللا عنوانه 
 42(52 الحوز  اسني  أسلدة  دوا6 

مراكش املغرب.
السيد 6شيد اد عشد هللا عنوانه 
 42(52 الحوز  اسني  أسلدة  دوا6 

مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركاء :

عنوانه  مداحي  اسماعيل  السيد 

املجموعة   373 عما6ة   07 شقة 6قم 

زعير  يحيى  سيدي   02 النو6   3(

52)2) تامسنا املغرب.

السيد محمد اد عشد هللا عنوانه 

 42(52 الحوز  أسني  أسلدة  دوا6 

مراكش.

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 

فبراير   23 بتا6يخ  بالرباط  التجا6ية 

2022، تحت 6قم 22390).

217 P

STE HAZ CAR
SARL AU

 (3 بمقت�سى عقد عرفي مؤ6خ في 

بالرباط قد تم تاسيس   ،2022 يناير 

املحدودة  املسوؤلية  ذات  شركة 

تحمل الخصائص التالية :

 STE HAZ CAR SARL : التسمية

.AU

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

الهدف االجتماعي : كراء السيا6ات.

6اسمال : 00.000) د6هم مقسمة 

د6هم   (00 حصة من فئة   (00 الى 

للحصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التاسيس النهائي.

من فاتح يناير الى   : السنة املالية 

)3 ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة 

االولى تبتدئ من تا6يخ التسجيل.

مجموعة   : االجتماعي  املقر 

3) سال  9) 6قم  الضحى الخير اقامة 

الجديدة.

التسيير : صالحي فاطمة.

التجا6ي  بالسجل  التقييد  6قم 

 7 بتا6يخ   354(5 بالرباط تحت 6قم 

فبراير 2022.
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STE KABA EVENT
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
6اسمالها : 50.000 د6هم
سجل تجا6ي : ))582)

تمت   ،2022 يناير   28 بتا6يخ 
لشركة  االسا�سي  النظام  صياغة 
شركة   ،KABA EVENT SARL
6اسمالها  املسؤولية،  محدودة 
50.000 د6هما، مقرها االجتماعي 5) 
شا6ع االبطال 6قم 4، أكدال الرباط.

الشركاء : 
الحاملة  الزمو6ي  بديعة  السيدة 
ب   D(4051 6قم  الوطنية  للشطاقة 

250 حصة.
السيدة لطيفة الزمو6ي  الحاملة 
للشطاقة الوطنية 6قم A24(853   ب 

250 حصة.
النشاط التجا6ي : تنظيم أنشطة 

محلية أو اقليمة أو  وطنية أو دولية.
غير  ملدة  الشركة  تسيير  فوض 
الزمو6ي  بديعة  للسيدة  محددة، 
الوطنية  التعريف  للشطاقة  الحاملة 

.D(4051 6قم
بالسجل  القانوني  االيداع  تم 
التجا6ية  املحكمة  لدى  التجا6ي 
بتا6يخ  (2249( 6قم  تحت   بالرباط 

 2 ما16 2022.
219 P

STE IKHWAN IBN HAMOU
العام  االستثنائي  الجمع  قر6 
تفويت   ،2022 فبراير   4 في  املنعقد 
طرف  من  اجتماعية،  حصة   (00
السيد القسطالي عشد الصمد و800 
حصة من طرف السيد الز6اد يوسف 
وكذا  لفائدة السيد الهاشمي احمد، 
تغيير الشكل القانوني من شركة ذات 
الى شركة ذات  املسوؤلية املحدودة 
وحيد،  بشريك  املحدودة  املسؤولية 
االسا�سي  القانو3  تذويب  تم  كما 

وتعديله.
بكتابة  القانوني  االيداع  تم 
الضشط باملحكمة االبتدائية بتيفلت 
ما16  فاتح  بتا6يخ   342 6قم  تحت 

.2022
للنسخ والشيا3

الوكيل

220 P

STE GARD TIF
العام  االستثنائي  الجمع  قر6 

املنعقد في 2) يناير 2022، 

تغيير االسم التجا6ي للشركة من 

 SOCIETE GENERALE SECURITE

GARD TIF الى   GARDIENNAGE

االجتماعي  النشاط  تغيير  وكذا 

الى  االمن  وكالء  تو6يد  مقاول  من 

السيد  تاكيد  وايضا  الحراسة، 

بوطاهري عشد العالي مسيرا للشركة، 

االسا�سي  القانو3  تذويب  تم  كما 

وتعديله.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 

الضشط باملحكمة االبتدائية بتيفلت 

ما16  فاتح  بتا6يخ   34( 6قم  تحت 

.2022
للنسخ والشيا3

الوكيل

221 P

 STE HADRAMINE

IMMOBILIER
SARL

انحالل مسشق وتصفية لشركة
العام  الجمع  ملحضر  تشعا 

بتا6يخ  باكادير  املؤ6خ   االستثنائي 

8) فبراير 2022، قر6 الشركاء لشركة 

ذات  ايموبيليي ش.م.م.،  حاضرامي3 

د6هم،   (0.000 يساوي  6اسمال 

 ( الطابق  طفيل  ابن  اقامة  مقرها 

قر6  اكادير  تلبرجت   (03 6قم  شقة 

املجلس.

انحالل مسشق وتصفية الشركة.

للشركة  مصفي  بصفة  تعيي3 

السيد الحاجي محمد.

بمقرها  للتصفية  املقر  تحديد 

االجتماعي املذكو6 أعاله.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 

التجا6ية  املحكمة  لدى  الضشط 

 ،2022 ما16  فاتح  بتا6يخ  باكادير 

تحت 6قم 08750).

222 P
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STE BLADI NETWORKS

SARL
انحالل مسشق وتصفية لشركة

العام  الجمع  ملحضر  تشعا 

بتا6يخ باكادير  املؤ6خ   االستثنائي 

الشركاء  قر6   ،2022 فبراير   (8  

لشركة  BLADI NETWORKS ، ذات 

د6هم،   (00.000 يساوي  6اسمال 

عما6ة 1 تيفاوين شا6ع    7( مقرها 

املقاومة  اكادير قر6 املجلس.

انحالل مسشق وتصفية الشركة.

للشركة  مصفي  بصفة  تعيي3 

السيد عشد الهادي اجرا6.

بمقرها  للتصفية  املقر  تحديد 

االجتماعي املذكو6 أعاله.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 

التجا6ية  املحكمة  لدى  الضشط 

تحت   ،2022 ما16   2 باكادير بتا6يخ 

6قم 08777).
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STE AROBASE SOLUTION
SARL

انحالل مسشق وتصفية لشركة
العام  الجمع  ملحضر  تشعا 

بتا6يخ باكادير  املؤ6خ   االستثنائي 

الشركاء  قر6   ،2022 فبراير   (8  

 ،AROBASE SOLUTION لشركة 

 (00.000 يساوي  6اسمال  ذات 

)7  عما6ة 1 تيفاوين  د6هم، مقرها 

شا6ع املقاومة  اكادير قر6 املجلس.

انحالل مسشق وتصفية الشركة.

للشركة  مصفي  بصفة  تعيي3 

السيد  عشد الهادي اجرا6..

بمقرها  للتصفية  املقر  تحديد 

االجتماعي املذكو6 أعاله.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 

التجا6ية  املحكمة  لدى  الضشط 

باكادير بتا6يخ 02 ما16 2022، تحت 

6قم 08771).
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شركة بريدج فود
شركة ذات مسؤولية محدودة

نقل مقر الشركة
العام  الجمع  ملحضر  تشعا 
 (0 االستثنائي املؤ6خ باكادير بتا6يخ 
بريدج  شركة  قر6ت   ،2022 فبراير 
 (00.000 فود ذات 6اسمال يساوي 
الطابق   2 بلوك   4 د6هم، مقرها 6قم 

2 زنقة الشكاي اكادير ما يلي :
العنوا3  الى  الشركة  مقر  نقل 

التالي :
الهدى  ك  بلوك  مكر6   551 6قم 

اكادير.
بكتابة  القانوني  االيداع  تم 
التجا6ية  املحكمة  لدى  الضشط 
تحت   ،2022 ما16   2 باكادير بتا6يخ 

6قم 08778).
225 P

STE LACHGUER NEGOCE
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك واحد
6اسمال : 247.000 د6هم

مقرها االجتماعي : دوا6 تيغما6ت
 ايت اسافن تيغمي تيزنيت

بمقت�سى عقد عرفي مؤ6خ بتا6يخ 
25 ديسمبر 2020 بتزنيت قر6ت هذه 

الشركة ما يلي :
الزيادة في 6اسمال بمشلغ 247.000 

د6هم.
تم إيداع امللف القانوني بمكتب 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضشط 
)202، تحت  25 يناير  بتزنيت بتا6يخ 

6قم )3.
226 P

COMPLEXE ALHOURIYA
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
تاسيس شركة

 بمقت�سى عقد عرفي مؤ6خ بتا6يخ
 9 يوليو 2020، بتزنيت قد تم  تاسيس 
شركة ذات مسؤولية محدودة والتي 

تحمل الخصائص التالية :

 COMPLEXE  : التسمية 

.ALHOURIYA

الهدف االجتماعي : مقهى ومطعم.
 (00.000  : الشركة  6اسمال 

د6هم.

 50.000  : اكناو  الدين  صالح 

د6هم.

ياسي3 اكناو : 50.000 د6هم.

الشركة  عمر  مدة   :  املدة 

99 سنة من تا6يخ تاسيسها النهائي.
تجزئة   9 6قم   : االجتماعي  املقر 

حي  الثاني  الحسن  شا6ع  الحرية 

اليوسوفية تيزنيت.

: تم تعيي3 السيد ياسي3  التسيير 

غير  ملدة  للشركة  كمسير  اكناو 

محدودة.

تم إيداع امللف القانوني بمكتب 

االبتدائية  املحكمة  لدى  الضشط 

بتا6يخ  ،59 6قم  تحت   بتزنيت 

 1) فبراير 2022.

227 P

 STE LEXPARTNERS
SARL

مقرها االجتماعي: »215 شا6ع 

الز6قطوني 6قم 92 الدا6 الشيضاء

السجل التجا6ي 6قم : )33115  

تجديد الشروط املسيرين للشركة
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

 ،202( ديسمبر   23 في  املؤ6خ 

 LEXPARTNERS SARL لشركة 

ذات املسؤولية املحدودة تم تجديد 

 8 ملدة  للشركة  املسيرين  الشروط 

سنوات:

السيد عشد الرحيم اعراب الحامل 

.V249310 للشطاقة الوطنية 6قم

الحاملة  لومير  نطالي  السيدة 

.D001439S للشطاقة التسجيل 6قم

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتا6ي الشيضاء  بالدا6   التجا6ية 

 28 يناير 2022،  تحت 6قم 0323)8.

228 P

STE HEAD TO TOES
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك واحد

في  مؤ6خ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

3 نونبر )202، واملسجل في 1) نونبر 

الشركة  تاسست  بالرباط   ،202(

ذات الخصائص التالية :

مسؤولية  ذات  شركة   : الشكل 

محدودة بشريك واحد.

صالو3   : االجتماعي  الهدف 

تسويق  التجميل وتصفيف الشعر، 

منتجات التجميل وتصفيف الشعر.

6اسمال الشركة : 0.000) د6هم، 

اجتماعية  حصة   (00 الى  مقسمة 

بقيمة 00) د6هم للحصة موزعة كما 

يلي :

بن مومن دليلة 00) حصة.

املدة : 99 سنة ابتداء من تاسيس 

النهائي.

من فاتح يناير الى   : السنة املالية 

)3 ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة 

االولى تبتدئ من تا6يخ التسجيل.

باتريس   82  : االجتماعي  املقر 

لومومشا الطابق اال6�سي الرباط.
التجا6ي  بالسجل  التقييد  6قم 

باملحكمة التجا6ية بالرباط 57743).

229 P

 STE SERVICE ARABIKA

LOGISTIQUE
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك واحد

في مؤ6خ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

واملسجل في فاتح   ،2022 يناير   2(  

تاسست  بالرباط،   2022 فبراير 

الشركة ذات الخصائص التالية :

مسؤولية  ذات  شركة   : الشكل 

محدودة بشريك واحد.

: النقل الوطني  الهدف االجتماعي 

اللوجيستية  والخدمات  والدولي 

العربات  اغاثة  االخرين،  عن  نيابة 

واملركشات، خدمات الطوا6ى.
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 (00.000  : الشركة  6اسمال 
حصة   (000 الى  مقسمة  د6همن 
00) د6هم للحصة  اجتماعية بقيمة 

موزعة كما يلي :
ابنعي�سى محمد 000) حصة.

من  التداء  سنة   99  : املدة 
التاسيس النهائي.

من فاتح يناير الى   : السنة املالية 
)3 ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة 

االولى تبتدئ من تا6يخ التسجيل.
2 زنقة السعادة   : املقر االجتماعي 

السلوا3 الناظو6.
التجا6ي  بالسجل  التقييد  6قم 
بالناظو6  االبتدائية  باملحكمة 

.2314(
230 P

 STE BE INTERNATIONAL 
PRIVE

شركة ذات مسؤولية محدودة
بشريك واحد

في مؤ6خ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
في  واملسجل   ،202( اكتوبر   2(  
تاسست  بالرباط،   202( فاتح نونبر 

الشركة ذات الخصائص التالية :
مسؤولية  ذات  شركة   : الشكل 

محدودة بشريك واحد.
التعليم   : االجتماعي  الهدف 
الدعم  تكوينية،  دو6ات  املستمر، 

للطالب ونصائح ادا6ية.
د6هم   (0.000  : 6اسمال الشركة 
حصة اجتماعية   (000 مقسمة الى 
بقيمة 00) د6هم للحصة موزعة كما 

يلي :
الوكيلي كوثر 00) حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التاسيس النهائي.

من فاتح يناير الى   : السنة املالية 
)3 ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة 

االولى تبتدئ من تا6يخ التسجيل.
شقة   30 اقامة   : املقر االجتماعي 
الوكيلي  احمد  موالي  زنقة   8 6قم 

حسا3 الرباط.
التجا6ي  بالسجل  التقييد  6قم 

.(57(35
231 P

 STE SOFTERIUM

S.A.R.L

تغييرات مختلفة
على اثر مداوالت الجمعية العامة 

 (7 بتا6يخ   املنعقدة  االستثنائية 

شركة                               مساهمو  قر6   ،2022 فبراير 

.SOFTERIUM SARL

التغييرات    التالية:

إستقالة  الشركة:  مسير  تغيير 

مسير  وتعيي3  الحومة  السيد حمزة 

جديد لشركة السيد جواد الحومة.

تغيير القواني3 األساسية للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما16  فاتح  بتا6يخ  تما6ة  االبتدائية 

2022، تحت 6قم 439)9.

232 P

 STE INOVCS 

 S.A.R.L AU

شركة ذات مسؤوليات محدودة 

بشريك وحيد

   INOVCS  : اللقب االجتماعي      

.S.A.R.L AU

الشركاء   :  السيد محمد ميموني  

A312(93 ب و

 6أ1 املال  :  00.000) د6هم.

 (000  : االجتماعية  الحصص 

حصة للسيد محمد ميموني.  

املسير   : السيد محمد ميموني  .

املقر االجتماعي      : 6قم 10) حي 

النهضة 2 مجموعة املجد الرباط.

الهدف االجتماعي     :  -تكنولوجيا 

املعلومات )مبرم ، محلل، مصمم ...)

تاجر أو تجا6ة متنوعة أو إنشاءات

السجل التجا6ي        :  3)582)

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجا6ية بالرباط.
للشيا3

233 P

 STE AGUERDOUSRAF
TRANSPORT

SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد
6اسمالها : 50.000 د6هم

مقرها االجتماعي : تجزئة عي3 اتا6ي 

عما6ة 02) الطابق الثاني شقة 6قم 

4 صخيرات

السجل التجا6ي 6قم : 35559)

تاسيس شركة
بتا6يخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

 4) فبراير 2022، تم تأسيس شركة 

ذات  املحدودة  املسؤولية   ذات 

الخصائص  ذات  الوحيد  الشريك 

التالية :

 AGUERDOUSRAF  : التسمية 

.TRANSPORT SARL AU

الشضائع  نقل   : الشركة  نشاط 

والخدمات، استيراد وتصدير، متجر 

حيوانات أليفة وتربية.
املقر االجتماعي : تجزئة عي3 اتا6ي 

الطابق الثاني شقة 6قم   (02 عما6ة 

4 صخيرات.
لقد تم تحديد   : 6اسمال الشركة 
حصة   500 في  الشركة  6اسمال 

00) د6هم  اجتماعية قيمة الواحدة 

موزعة كالتالي :

السيد احمد اكردوسراف .... 500 

حصة اجتماعية.

السيد  تعيي3  تم  لقد   : تسيير 

احمد اكردوسراف.

من فاتح يناير الى   : السنة املالية 

باستثناء  سنة  كل  من  ديسمبر   3(

السنة االولى تبتدئ من تا6يخ التقييد 

في السجل التجا6ي.

لقد تم تحديد مدة الشركة في 99 

سنة.

كتابة  لدى  القانوني  االيداع  تم 

بتما6ة  االبتدائية  باملحكمة  الضشط 

تحت 6قم   ،2022 فبراير   23 بتا6يخ 

السجل التجا6ي 35559).
للنشر واالعال3

234 P

SOS CONSULTING
SARL-AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 
من شريك واحد

ذات الرأسمال : 00.000) د6هم
مقرها االجتماعي : 6قم 4 حي األمل 
إضافي 6قم 9 يعقوب املنصو6 الرباط
العام  الجمع  مداولة  بعد 
 202( ديسمبر   23 ليوم  االستثنائي 
قر6 تفكيك املسشق للشركة ووضعها 

على التصفية.
كمأمو6  العام  الجمع  عي3 
العسري  لشنى  السيدة  للتصفية 
كمسيرة للشركة مع تمتيعاه بجميع 
عملية  إنهاء  قصد  الصالحيات 
واألصول  املوا6د  وتحقيق  التصفية 

املوجودة.
حي   4 حدد مقر التصفية في 6قم 
يعقوب املنصو6   9 األمل إضافي 6قم 

الرباط.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط  التجا6ية  باملحكمة  الضشط 
6قم  تحت   2022 ما16   2 بتا6يخ 

.(22479
235 P

.YASS.LAV.JAD SARL A.U
تأسيس شركة محدودة املسؤولية 
مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تمت   ،2022 ما16   2 بالرباط يوم  
لشركة  التأسي�سي  القانو3  صياغة 
بشريك وحيد،  محدودة املسؤولية  

لها الخصائص التالية : 
 »YASS.LAV.JAD«  : التسمية

التنظيف،  مصبنة،  الهدف : 
الخياطة.

ابن  شا6ع     59  : املقر االجتماعي 
سينا  شقة 6قم )) اكدال الرباط.

سنة إبتداءا من تا6يخ   99  : املدة 
تأسيس الشركة.

حدد 6أسمال الشركة  الرأسمال: 
في مشلغ 00.000) د6هم.

اإلدا6ة : عهد تسيير الشركة السيد 
سفيا3 منصو6ي.
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من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

غاية )3 ديسمبر.

وتسجيل  القانوني  اإليداع  تم 

للمحكمة  التجا6ي  بالسجل  الشركة 

ما16   2 بتا6يخ  بالرباط،  التجا6ية 

2022،تحت 6قم )2252).

236 P

REDA FROID SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك واحد

العنوا3 : 400 زنقة الحسن الثاني 

شقة 5 الرباط

تمت  أسا�سي  قانو3  بمقت�سى 

تم   2022 فبراير   (8 مداولته بتا6يخ 

تأسيس الشركة.

.REDA FROID SARL : اإلسم

املوضوع : تركيب وإصالح املعدات 

اإللكترومنزلية.
6أ1 املال : 00.000) د6هم.

التسيير : بولحياوي محمد.

وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة 

 RC 6قم  تحت  بالرباط  التجا6ية 

)5820) بتا6يخ 8) فبراير 2022.

237 P

SIHAM FARMING SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

العنوا3 : 400 زنقة الحسن الثاني 

شقة 5 الرباط

تمت  أسا�سي  قانو3  بمقت�سى 

تم   2022 فبراير   (8 مداولته بتا6يخ 

تأسيس الشركة.

 SIHAM FARMING  : اإلسم 

.SARL

التسيير  في  استشا6ة   : املوضوع 

مقاولة تسيير املقاوالت الفالحية.
6أ1 املال : 00.000) د6هم.

التسيير : املكي الشياظمي.

باملحكمة  القانوني  اإليد  تم  وقد 

التجا6ية بالرباط تحت 6قم 15)58) 

RC بتا6يخ فاتح ما16 2022.

238 P

SOFIA NOGYO SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

العنوا3 : 400 زنقة الحسن الثاني 
شقة 5 الرباط

تمت  أسا�سي  قانو3  بمقت�سى 
تم   2022 فبراير   (8 مداولته بتا6يخ 

تأسيس الشركة.
.SOFIA NOGYO SARL : اإلسم

التسيير  في  استشا6ة   : املوضوع 
مقاولة تسيير املقاوالت الفالحية.
6أ1 املال : 00.000) د6هم.

التسيير : املكي الشياظمي.
باملحكمة  القانوني  اإليد  تم  وقد 
 RC (58(13 التجا6ية بالرباط تحت 6قم

بتا6يخ فاتح ما16 2022.
239 P

 ALPHATUBES شركة
 ش.م.م

6أسمالها 050.000.)
مقرها االجتماعي 30 شا6ع عثما3 
بن عفا3، املنطقة الصناعية، سال

الغير  العام  الجمع  بمقت�سى 
)3 أغسطس  العادي للشركة بتا6يخ 
والذي صادق باإلجماع على   ،202(

القرا6ات اآلتية.
حل الشركة.

بلكو6ة  أمينة  السيدة  تعيي3 
كمصفي للشركة.

مقر  في  التصفية  جعل  تقر6 
الشركة.

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 
بسال  االبتدائية  باملحكمة  التجا6ي 
تحت 6قم 2022/38433 بتا6يخ فاتح 

ما16 2022.
240 P

STE ALPHATUBES SARL
au capital de 1.050.000 dh
 siège social : 30 avenue

 othmane ben affane zone
industriel, Salé

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
 Alphatubes لشركة  العادي  الغير 
تم   20(8 يونيو   1 بتا6يخ  ش.م.م 

االتفاق على القرا6ات التالية :

الدين  ناصر  املرحوم  وفاة  تأكيد 
بتا6يخ توفي  الذي   السنتي�سي، 

 )3 يناير 7)20 بالرباط.
للحصص  الجديد  التقسيم 
االجتماعية بي3 و6ثة املرحوم ناصر 
الدين السنتي�سي على الشكل التالي :

 4594  : السيد ياسي3 السنتي�سي 
حصة ؛

 (3(4  : بلكو6ة  أمينة  السيدة 
حصة ؛

 2291  : السيد يسرى السنتي�سي 
حصة ؛

 2291  : السيدة جازية السنتي�سي 
حصة.

املجموع : 0500) حصة.
بلكو6ة  أمينة  السيدة  تعيي3 

كمسيرة جديدة.
 7 و   1 تم تغيير وتتميم الفصول 

من القانو3 ا ألسا�سي للشركة.
التجا6ي  بالسجل  اإليداع  تم 
باملحكمة االبتدائية بسال تحت 6قم 
فبراير   (7 بتا6يخ   2022/38369

.2022
241 P

MANAR TRADE
تأسيس شركة محدودة املسؤولية

بمقت�سى عقد عرفي مؤ6خ بالرباط 
تأسيس  تم  قد   2022 يناير   7 يوم 
والتي  املسؤولية  محدودة  شركة 

تحمل الخصائص التالية :
 MANAR TRADE  : التسمية 

.SARL
6أسمال الشركة : 00.000) د6هم 
 (00 000) حصة بثمن  مقسم على 

د6هم للحصة الواحدة.
السيد خالد اوبا6ي : 500 حصة.

 500  : الطالب  الحسي3  السيد 
حصة.

 ،30 عما6ة   : االجتماعي  املقر 
الشقة 08، حي موالي أحمد لوكيلي، 

حسا3، الرباط.
الهدف االجتماعي : أجهزة املكتب 
الصيانة  التجهيز،  واملعلوميات، 

والتجا6ة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهائي.

السيد  الشركة  يسير   : التسيير 
بقطاع  القاطن  الطالب  الحسي3 
الرياض  حي   (2 6قم  أي  بلوك   9
 A  الرباط والحامل للشطاقة الوطنية

.(83322
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
الضشط  كتابة  لدى  القانوني 
باملحكمة التجا6ية بالرباط يوم فاتح 

ما16 2022 تحت 6قم 22415).
 : التجا6ي  السجل  في  االند6اج 
التجا6ي  بالسجل  الشركة  سجلت 

بالرباط تحت 6قم )8)58).
لإلشا6ة والنشر

املسير : السيد الحسي3 الطالب

242 P

MIS SUENOS
انحالل الشركة السابق ألوانه

بسال  املؤ6خ  املحضر  بمقت�سى 
قر6   ،202( ديسمبر   20 بتا6يخ 
 MIS SUENOS الجمع العام لشركة 
الوحيد،  الشريك  ذات  ش.م.م 
الكائن  د6هم،   (00.000 6أسمالها 
عما6ة   (8 بسال،  االجتماعي  مقرها 
تابريكت،  النعيم،  مجمع سكني   (2
سال، املسجلة بالسجل التجا6ي بسال 
انحالل الشركة   ،  2997( تحت 6قم 
السابق ألوانه، كما قر6 مما6سة مهام 
تم  التصفية،  فترة  طوال  املصفي 
6سخ مقر التصفية في املقر االجتماعي 

املذكو6 أعاله.
تم اإليداع القانوني بكتابة ضشط 
املحكمة االبتدائية بسال يوم 8 فبراير 

2022 تحت 6قم 38309.
لإلشا6ة والنشر

املسير - شريك وحيد

السيدة لشهب أحالم

243 P

أمتاش برو
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
تأسيس شركة

بتا6يخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
تم تأسيس شركة   ،2022 فبراير   9  
بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد خصائصها كالتالي :
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التسمية : أمتاش برو.

الهدف االجتماعي : منعش عقا6ي.
 (088 6قم   : االجتماعي  املقر  

تيكوين  تيليال  حي  األ6�سي  الطابق 

أكادير.

املدة : 99 سنة.

الرأسمال : حدد 6أسمال الشركة 

إلى  مقسمة  د6هم   2.000.000 في 

2000 حصة اجتماعية من فئة 00) 

منتسشة  الواحدة،  للحصة  د6هم 

عمر  السيد  الوحيد،  للشريك 

اومومن.

التسيير : يعهد بتسيير الشركة إلى 

السيد عمر امومن ملدة غير محددة. 

أما التوقيع فينسب إليه وحده.

II - وقد تم  اإليداع القانوني بكتابة 

التجا6ية  املحكمة  لدى  الضشط 

تحت   2022 ما16   2 بتا6يخ  بأكادير 
6قم 08775).

للخالصة والشيا3

عن املسير
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CLEAR FOOD
شركة محدودة املسؤولية

ذات الشريك الوحيد

41 زنقة عقشة شقة 2 أكدال، 

الرباط

تفويت الحصص

ومحضر  عرفي  عقد  بمقت�سى 

وعقد  العام  الجمع  لجلسات 

املحي3  والقانو3  الحصص  تفويت 

واملسجلي3 بتا6يخ 7 و 8 فبراير 2022 

تقر6 ما يلي :

بوغالب  عادل  السيد  فوت 

كل    C941437 الحامل ل ب ت و  

حصصه في شركة كلير فوود املقد6ة 

محمد  السيد  إلى  حصة   (000 بـ 

حيدة الحامل لشطاقة التعريف 6قم  

الجنسية حيث  املغربي   G 313809

كما  الشركة  حصص  توزيع  أصشح 

يلي :

الشريك  حيدة  محمد  السيد 

الوحيد 000) حصة.

وتمت استقالة وتبرئة ذمة السيد 
بنود  تغيير  تم  كما  بوغالب  عادل 

املعنية بالقانو3 املحي3.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   (1 بتا6يخ  بالرباط  التجا6ية 
السجل   ((57 6قم  تحت   2022

التجا6ي 549)4).
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R A FRUITS ET LEGUMES
 ش.م.م

تأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي مؤ6خ بالرباط 
واملسجل   2022 فبراير   (( بتا6يخ 
تم   2022 فبراير   (4 في  بالرباط 
إنشاء القانو3 األسا�سي لشركة ذات 
وحيد،  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

لها املميزات التالية :
الزنزو3  6شيد  السيد   : الشركاء 

والسيد عادل جلولي.
 R.A FRUITS ET  : التسمية 

LEGUMES ش.م.م.
غرض الشركة :  للشركة نشاطات 

متعددة تتمثل في :
تاجر جملة الفواكه والخضراوات.

التجا6ة.
األشغال  كل  عامة  بصفة 
الصناعية،  التجا6ية،  العمومية، 
مشاشر  بشكل  املرتشطة،  والعقا6ية، 
والتي  الشركة  بنشاط  مشاشر  أو غير 

من شأنها املساهمة في تنميتها.
: زنقة موالي أحمد  املقر الرئي�سي 
حسا3،   8 شقة   30 عما6ة  الوكيلي 

الرباط.
مدة الشركة : 99 سنة ابتداء من 

يوم تأسيسها.
في  حدد   : الشركة  6أسمال 
 (000 إلى  مقسما  د6هم   (00.000
للحصة  د6هم   (00 بقيمة  حصة 

مقسمة على الشركاء كما يلي :
السيد 6شيد الزنزو3 : 500 حصة 

والسيد عادل جلولي : 500 حصة.
وملدة  مسيرة  الشركة   : التسيير 
غير محددة من طرف السيد 6شيد 

الزنزو3 والسيد عادل جلولي.

السنة االجتماعية : من فاتح يناير 
إلى )3 ديسمبر من كل سنة.

تسجيل  تم   : القانوني  اإليداع 
بالرباط  التجا6ي  بالسجل  الشركة 
6قم  تحت   2022 ما16   2 يوم 

.(582(9
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SOCIETE PARA PODIUM
SARL 

مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
 202( ديسمبر   28 بتا6يخ  ومسجل 

قر6 املشا6كو3 في الشركة ما يلي :
زنقة   54 من  الشركة  مقر  تغيير 
أكدال،   ( 6قم  الشقة  تانسيفت 

الرباط.
إلى متجر 6قم ) بلوك K 6قم 355 

أوالد أوجيه القنيطرة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
التجا6ية  املحكمة  لدى  الضشط 
تحت   2022 فبراير   5 بالرباط بتا6يخ 

6قم 87)22).
مقتطف وبيا3
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MID LAND BUSINESS
SARL AU

تأسيس شركة
بتا6يخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
تم إحداث القانو3   2022 يناير   3(
األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية 

بشريك وحيد تتلخص فيما يلي :
 MID LAND  : التسمية 

BUSINESS SARL AU
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
الهدف االجتماعي : إدا6ة العمليات 
الز6اعية  أو  الصناعية  أو  التجا6ية 

للخدمة املدنية أو العسكرية، تاجر.
سكني  مجمع   : االجتماعي  املقر 
حي   5 6قم  املحل  ب   (2 مشنى  آسيا 

كريمة سال.
املدة : 99 سنة.

6أسمال الشركة : 00.000) د6هم 
حصة اجتماعية   (000 مقسمة إلى 
من فئة 00) د6هم للحصة الواحدة.

السيد اوماست مهدي   : التسيير 

نسيب ملدة غير محدودة.

 : الفترة املعمول بها خالل السنة 

تشدأ من فاتح يناير إلى )3 ديسمبر.

لفائدة   %5 بعد خصم   : األ6باح 

االحتياط القانوني الفائض يتصرف 

فيه حسب قرا6 الشركاء.

السجل التجا6ي : 35433 سال.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

سال االبتدائية  باملحكمة   القانوني 
4) فبراير 2022 6قم : 38292.
من أجل االستخالص والشيا3
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 INSOLITES VOYAGES

EVENEMENTIEL
SARLAU

محر6    عرفي  عقد  بمقت�سى 

14/02/2022 تم تكوين نظام أسا�سي 

لشركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

شريك وحيد خصائصها كالتالي:

 INSOLITES  : التسمية 

 VOYAGES EVENEMENTIEL

الهدف : تما16 الشركة األهداف 

التالية :

تنظيم املناسشات.

التجا6ة.

تقديم الخدمات.
زنقة   (7 عما6ة   : املقر االجتماعي 

 5 الطابق   (4 محمد ملدو6 شقة 6قم 

املحيط الرباط.
 (00.000  : 6أ1 املال االجتماعي 

 (00 حصة قيمة كل واحدة   (000

د6هم.

السيدة   تعيي3  تم   : التسيير 

لشطاقة  الحاملة  حنا3  الوطا�سي 

 D1(2001 6قم   الوطنية  التعريف 

غير  وملدة  للشركة  وحيدة  كمسيرة 

محدودة.

امللف  تم وضع  القانوني  اإليداع 

القانوني لدى كتابة الضشط املحكمة 

التجا6ية بالرباط تحت 6قم السجل 
التجا6ي)5821). 
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STE CAFE LA VEDETTE
SARLAU

شركة ذات مسؤولية محدودة
بشريك وحيد

الرأسمال االجتماعي للشركة : 
00.000) د6هم

بتا6يخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو3  وضع  تم   2022 فبراير   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

محدودة بشريك وحيد ما يلي :
 STE CAFE LA  : التسمية 

VEDETTE SARLAU
مدة قيام الشركة : 99 سنة ابتداء 

من تا6يخ تأسيسها النهائي.
املقر االجتماعي : لشركة عما6ة 58 
شقة 3 زنقة واد سشو أكدال الرباط.

 : للشركة  االجتماعي  الرأسمال 
 (000 إلى  مقسم  د6هما   (00.000
حصة  كل  مقدا6  اجتماعية  حصة 

00) د6هم.
: تسير الشركة من طرف  التسيير 

السيد املهدي عقا6.
الغرض : يكمن غرض الشركة في 

ما يلي :
مخبرة  مطعم،  تسيير  مقهى، 

وحلويات.
6قم  تحت  القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط  التجا6ية  3)225)باملحكمة 
6قم  تحت   2022 ما16   2 بتا6يخ 

السجل التجا6ي)5823). 
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SOCIETE BN POLYSERVICE
SARL AU

بتا6يخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
الرباط  في  املسجل   2022 يناير   3(
2022 وضع القانو3  فبراير   7 بتا6يخ 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية :
 SOCIETE BN  : التسمية 

POLYSERVICE SARL AU
املقر التجا6ي : محل 6قم ) الكائن 
العيايدة   (89 6قم  القد1  بقطاع 

سال.

املوضوع :

أشغال النظافة.

أشغال الحدائق.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

)3 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تا6يخ التسجيل.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس الفعلي للشركة.

التسيير : تسيير الشركة من طرف 

السيد ياسي3 ادخيل.

د6هم   (00.000  : الرأسمال 

فئة  من  حصة   (000 إلى  مقسمة 

00) د6هم للحصة الواحدة، موزعة 

كما يلي :

 (000  : ادخيل  ياسي3  السيد 

حصة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بسال االبتدائية  باملحكمة   الضشط 

28 فبراير 2022، تحت 6قم 38424.
من أجل االستخالص والشيا3
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BMYO SERVICE مقاولة
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة
بتا6يخ  بمقت�سى عقد عرفي حر6 

1) فبراير 2022 في الرباط، تم تحرير 

محدودة  مسؤولية  ذات  لشركة 

املميزات  تحمل  التي  وحيد  بشريك 

التالية :

 BMYO مقاولة   : التسمية 

مسؤولية  ذات  شركة   SERVICE

محدودة بشريك وحيد.

الهدف : التنظيف، الحدائق.
زنقة ضاية   ،1   : املقر االجتماعي 

 ،(1 شقة  الرابع،  الطابق  عوا، 

أكدال، الرباط.

مدة قيام الشركة : 99 سنة ابتداء 

من تا6يخ تأسيسها النهائي.
ب  يقد6   : الشركة  6أسمال 

 (000 إلى  مقسم  د6هم   (00.000

للواحدة  د6هم   (00 حصة من فئة 

موزعة كالتالي :

ام كلثوم الشخا6ي : 000) حصة.

التسيير واإلمضاء :

غير محدودة  ملدة  الشركة  تسيير 

من طرف ام كلثوم الشخا6ي.

بتوقيع  ملزمة  الشركة   تصشح 

ام كلثوم الشخا6ي.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

)3 ديسمبر من كل سنة.

بعد اقتطاع %5   : تقسيم األ6باح 

كاحتياط قانوني، يوزع الشاقي حسب 

قرا6 الشركاء.

التسجيل : تم التسجيل باملحكمة 

 2022 ما16   2 التجا6ية للرباط يوم 

تحت الرقم 58259). 
ملخص من أجل النشر
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شركة اكودار
SOCIETE AKOUDAR

SARL

 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE

AU CAPITAL DE 1.000.000 DHS

املقر االجتماعي : حي فضلي

6قم 23)، تما6ة

تحويل املقر االجتماعي للشركة
العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

غير العادي املنعقد بتا6يخ 2 ديسمبر 

)202، قر6 مشتركو شركة »اكودا6« 

 (.000.000  : 6أسمالها  ش.ذ.م.م، 
القانو3  ملقتضيات  وطشقا  د6هم 

املتعلق بالشركات :

للشركة  االجتماعي  املقر  تحويل 

إلى  القديم  القديم  العنوا3  من 

6قم  الخيام،  تجزئة   : اآلتي  العنوا3 

)3، حي انشعاث، تما6ة.

على  العام  الجمع  صادق  وقد 

وتم  للشركة،  األسا�سي  القانو3 

التجا6ية  باملحكمة  القانوني  اإليداع 

 2022 فبراير  فاتح  بتا6يخ  بالرباط 

السجل   ،(2(731  : 6قم  تحت 

التجا6ي 6قم 73419.
للنشر والشيا3
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 OMNIUM WORKS &

SERVICES
SARL

النشاط االجتماعي لشركة
على إثر القرا6 الذي اتخذه شركاء 

الشركة أعاله تم ما يلي :

حذف نشاط : نقل املسافرين.

توفير  مقاولة   : نشاطي  إضافة 

الحراسة  مقاولة  األمن،  عناصر 

والحماية ضد السرقة.

تم اإليداع القانوني لدى مصلحة 

السجل التجا6ي باملحكمة االبتدائية 

بتا6يخ  بخنيفرة تحت 6قم 2022/76 
السجل التجا6ي   ،2022 فاتح ما16 

6قم 003).
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الشركة التنمية الرباط 

للتنشيط والتنمية
6أسمالها : 0.000.000) د6هم

مقرها االجتماعي : مقر عمالة الرباط 

الكائن بشا6ع موالي سليما3 الرباط

بمقت�سى محاضر الجموع العامة 

: التالية  بالتوا6يخ  اإلدا6ة   ملجلس 

2 نوفمبر )202، 24 ديسمبر 2)20، 

العام  والجمع   202( ديسمبر   29

 202( ديسمبر   29 بتا6يخ  املختلط 

مساهمو الشركة قر6وا ما يلي :

ب  الشركة  6أسمال  في  الزيادة 

بإحداث  وذلك  د6هم   8.200.000

د6هم   (00 فئة  من  سهم   82000

للواحد.
القانو3  من   1 الشند  تغيير 

األسا�سي للشركة املتعلق برأسمالها.

استقالة كل من السادة :

عشد الرحما3 بولعود.

والسيدة  املصشاحي  الجليل  عشد 

لطيفة مفتقر من مناصبهم كأعضاء 

مجلس إدا6ة.

تعيي3 إدا6يي3 جدد كل من :

الحكومة املغربية ممثلة في السيد 

سعيد عدي.



4627 الجريدة الرسميةعدد 5707 - 3) شعشا3 443) )1) ما16 2022) 

السيد عز الدين كا6ا.

السيد مصطفى املسعودي.

السيد عشد العزيز د6يوش.

لكرة  املغربية  امللكية  الجامعة 

القدم ممثلة في السيد طا6ق ناجم.

الرحما3  عشد  السيد  استقالة 

بولعود من منصشه كرئيس املجلس 

العزيز  عشد  السيد  وتعيي3  اإلدا6ي 

د6يوش 6ئيسا لهذا املجلس.

الد6عي  بوجمعة  السيد  استقالة 

للشركة  عام  مدير  منصب  من 

مديرا  شنا  إبراهيم  السيد  وتعيي3 

عاما للشركة.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 

املحكمة التجا6ية بالرباط وذلك يوم 

5) فبراير 2022 تحت 6قم 85)22).
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األمانة امللكية للمغرب

29ـ، شا6ع العلويي3 6قم ) الرباط

AZNEK KITCHEN
ش.ذ.م.م وذات شريك وحيد

تأسيس شركة
بتا6يخ  بمقت�سى عقد عرفي حر6 

نظام  تحديد  تم   2022 25 يناير 

شركة ذات مسؤولية محدودة وذات 

بالخصائص  تتميز  وحيد  شريك 

التالية :

التسمية : أزنيك كيتشن.

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

شريك  وذات  محدودة  مسؤولية 

وحيد.

تقديم   : االجتماعي  الهدف 

بجميع  السريعة  الوجشات  خدمة 

الجاهزة،  الوجشات  بيع  أشكالها، 

السلطات،  البرغر،  الساندويتشات، 

الفطائر،  املقلية،  الشطاطا  الشيتزا، 

اآليس  الحلويات،  الوافل،  كعك 

كريم وغيرها.

كافيتريات ومقهى ومطعم وغرفة 

شاي.

تنظيم الفعاليات  ممو3 حفالت، 

والعروض بمختلف الوسائل، تطوير 

وتنظيم األنشطة في قطاع املطاعم.

املعامالت  جميع  عام،  بشكل 

والصناعية  والتجا6ية  املالية 

وغيرها  املالية  واألو6اق  والعقا6ية 

من املعامالت املتعلقة بشكل مشاشر 

بغرض  جزئيا  أو  كليا  مشاشر  غير  أو 

الشركة.

املدة : 99 سنة.

د6هم   (00.000  : الرأسمال 

000) حصة اجتماعية،  مقسمة إلى 

نسبت للشريك وحيد :

املرني�سي  عثما3  محمد  السيد 

000) حصة اجتماعية.

الشيضاء  الدا6   : االجتماعي  املقر 
حي   7( 6قم  النعما3  شقائق  زنقة 

الراحة )بوسيجو6 سابقا).

: تم تعيي3 السيدة نادية  التسيير 

ملدة  وذلك  بالشركة  كمسيرة  بنيس 

غير محدودة.
التجا6ي  بالسجل  التقييد  6قم 

بالدا6 الشيضاء 534145.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

بتا6يخ الشيضاء  بالدا6   التجا6ية 

2 ما16 2022 تحت 6قم 42)8)5.
بمثابة مقتطف وبيا3

فيرماك ش.ذ.م.م
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 ELENA HOME
شركة ذات مسؤولية محدودة

وذات شريكة وحيدة

يقد6 6أسمالها ب : 00.000) د6هم.

املقر االجتماعي : الرقم: 4، زنقة واد 
زيز، الطابق الثالث، الشقة 6قم 7

اكدال- الرباط.

مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

في  ومسجل   03/09/2021 في 

شركة  تأسيس  تم   ،30/09/2021

تحمل الخصائص التالية :

 »ELENA HOME«  : التـسـمـيـة 

ذات  شركة   : القانـونـيـة  الصـفـة 

شريكة  وذات  محدودة  مسؤولية 

وحيدة.

في  مقاول   : االجتماعي  الهدف 

العمليات التجا6ية.

تاجر مصد6 ومستو6د.
املساهمة بطريقة مشاشرة أو غير 

مشاشرة في الشركات.  
د6هم   (00.000  : املال  6أ1 
فئة  من  حصة   (000 الى  مقسمة 

00) د6هم للحصة.
من  إبتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.
يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 
ديسمبر من كل سنة ما عدا   3( إلى 
السنة األولى تبتدئ من تا6يخ تأسيس 

الشركة إلى )3 ديسمبر.
زنقة   ،4 الرقم:   : املقر االجتماعي 
الشقة  الثالث،  الطابق  زيز،  واد 

6قم 7، اكدال- الرباط.
الـتـســــيـيـر : السيدة إيما3 بود6كة، 
الوطنية  التعريف  لشطاقة  الحاملة 
في  وحيدة  كمسيرة   AA2(849 6قم 

الشركة، ملدة غير محدودة. 
تــوزيـع األ6بـاح : من األ6باح الصافية 
تؤخذ 5% لتكوين االحتياط القانوني 

والشاقي يوزع بي3 الشركاء.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط  التجا6ية  باملحكمة  الضشط 
 : 6قم  تحت   ،01/03/2022 بتا6يخ 

.(22437
(RC N°: 158145( 
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EQUILIBRIUM THERAPIE
Société à responsabilité limitée

à associé unique
Capital Social : 100.000 Dhs

 Siège Social : Bureau N°15 au
2ème ETAGE IMM ALYA AV 

 EL HAOUZ CITE
 ADMINISTRATIVE AVIATION

SOUISSI, RABAT
6قم السجل التجا6ي : 5)583)
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
بتا6يخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
تم تأسيس شركة   2022 فبراير   28
ذات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الخصائص التالية :

 EQUILIBRIUM  : التسمية 
THERAPIE

نشاط الشركة : االستشا6ة وتسيير 
التد6يب الريا�سي.

 (5 املقر االجتماعي : مكتب 6قم 
الطابق الثاني عما6ة اية شا6ع الحوز 

املدينة اإلدا6ية الطيرا3، الرباط.
لقد تم تحديد   : 6أسمال الشركة 
 (00.000 مشلغ  في  الشركة  6أسمال 
حصة   (000 إلى  مقسمة  د6هم 
00) د6هم  اجتماعية قيمة الواحدة 

موزعة كالتالي :
حصة   (000 زهير  اعقة  السيد 

اجتماعية.
تعيي3  تم  لقد   : الشركة  تسيير 
لشطاقة  الحامل  زهير  اعقة  السيد 
 D347319 6قم  الوطنية  التعريف 

كمسير للشركة ملدة غير محددة.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
باستثناء  سنة  كل  من  ديسمبر   3(
تا6يخ  من  تبتدئ  التي  األولى  السنة 

التقييد في السجل التجا6ي.
في  الشركة  مدة  تحديد  تم   لقد 

99 سنة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما16   3 بتا6يخ  بالرباط  التجا6ية 
 : تحت 6قم السجل التجا6ي   2022

.(583(5
للنشر واإلعال3

258 P

RED FASHION
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة
بشريك وحيد

6أسمالها : 00.000) د6هم
مقرها االجتماعي : عما6ة تافراوتي

كلم 7,5 طريق الرباط )عي3 السشع)
الدا6 الشيضاء

السجل التجا6ي 6قم : 534113
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة بشريك وحيد
بمقت�سى عقد عرفي مؤ6خ بالدا6 
تم   ،2022 فبراير   4 يوم  الشيضاء 
ذات  لشركة  أسا�سي  قانو3  وضع 
وحيد  بشريك  محدودة  مسؤولية 

مميزاتها كالتالي :
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التسمية : RED FASHION شركة 

بشريك  محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد.

استيراد،  بيع،  شراء،   : الغرض 

الخاصة  الجاهزة  املالبس  وتصدير 

وكل  واألطفال  النساء  بالرجال، 

أدوات وأجهزة الخياطة، جميع أنواع 

املالبس  املوضة،  الهدايا،  األلبسة، 

التقليدية،  املجوهرات  الجلدية، 

وكذا جميع األكسسوا6ات.

جميع  في  التجا6ة  عام  بشكل 

واألدوات  املواد  السلع،  املنتجات، 

وجميع  األحذية،  املتعلقة باأللبسة، 

اكسسوا6ات املالبس.

بشكل  والتجا6ية  التمثيل 

املنسوجات  منتجات  لجميع  عام 

واملالبس.

استغالل جميع و6شات الخياطة.

العمليات  جميع  عامة  وبصفة 

الصناعية، التجا6ية، املالية، املنقولة 

أو غير منقولة املتعلقة بشكل مشاشر 

أو غير مشاشر بالغرض الرئي�سي التي 

وتنمية  توسيع  تسهيل  من  تمكن 

الشركة.

: عما6ة تافراوتي،  املقر االجتماعي 

كلم 7,5 طريق الرباط )عي3 السشع)، 

الدا6 الشيضاء.

من ابتداء  سنة   99  :  املدة 

تقييدها  تا6يخ   ،2022 ما16   2

بالسجل التجا6ي.
6أسمال  حدد   : الشركة  6أسمال 

د6هم،   (00.000 مشلغ  في  الشركة 

حصة اجتماعية   (000 مقسمة إلى 

من فئة 00) د6هم للحصة الواحدة، 

 GROUPE AKSAL خصصت لشركة

SA الشريك الوحيد.
سلوى  السيدة  عينت   : التسيير 

أبو الحجول االد6ي�سي مسيرة وحيدة 

للشركة ملدة غير محدودة.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

)3 ديسمبر من كل سنة.

األ6باح  تخصص   : األ6باح 

الصافية بعد االقتطاعات القانونية 

والتأسيسية للشريك الوحيد.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

بالدا6  التجا6ية  باملحكمة  القانوني 

 ،2022 ما16   2 يوم  الشيضاء، 

الشركة   ،8(5049 6قم  تحت 

6قم  تحت  التجا6ي  بالسجل  مقيدة 

.534.113
من أجل اإليجاز والشيا3
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THE BLUE CORNER
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

6أسمالها : 00.000) د6هم

مقرها االجتماعي : عما6ة تافراوتي

كلم 7,5 طريق الرباط )عي3 السشع)

الدا6 الشيضاء

السجل التجا6ي 6قم : )53411

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة بشريك وحيد

بمقت�سى عقد عرفي مؤ6خ بالدا6 

تم   ،2022 فبراير   4 يوم  الشيضاء 

ذات  لشركة  أسا�سي  قانو3  وضع 

وحيد  بشريك  محدودة  مسؤولية 

مميزاتها كالتالي :

 THE BLUE CORNER : التسمية

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد.

استيراد،  بيع،  شراء،   : الغرض 

الخاصة  الجاهزة  املالبس  وتصدير 

وكل  واألطفال  النساء  بالرجال، 

أدوات وأجهزة الخياطة، جميع أنواع 

املالبس  املوضة،  الهدايا،  األلبسة، 

التقليدية،  املجوهرات  الجلدية، 

وكذا جميع األكسسوا6ات.

جميع  في  التجا6ة  عام  بشكل 

واألدوات  املواد  السلع،  املنتجات، 

وجميع  األحذية،  املتعلقة باأللبسة، 

اكسسوا6ات املالبس.

بشكل  والتجا6ية  التمثيل 

املنسوجات  منتجات  لجميع  عام 

واملالبس.

استغالل جميع و6شات الخياطة.
العمليات  جميع  عامة  وبصفة 
الصناعية، التجا6ية، املالية، املنقولة 
أو غير منقولة املتعلقة بشكل مشاشر 
أو غير مشاشر بالغرض الرئي�سي التي 
وتنمية  توسيع  تسهيل  من  تمكن 

الشركة.
: عما6ة تافراوتي،  املقر االجتماعي 
كلم 7,5 طريق الرباط )عي3 السشع)، 

الدا6 الشيضاء.
من ابتداء  سنة   99  :  املدة 
تقييدها  تا6يخ   ،2022 ما16   2

بالسجل التجا6ي.
6أسمال  حدد   : الشركة  6أسمال 
د6هم،   (00.000 مشلغ  في  الشركة 
حصة اجتماعية   (000 مقسمة إلى 
من فئة 00) د6هم للحصة الواحدة، 
 GROUPE AKSAL خصصت لشركة

SA الشريك الوحيد.
سلوى  السيدة  عينت   : التسيير 
أبو الحجول االد6ي�سي مسيرة وحيدة 

للشركة ملدة غير محدودة.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

)3 ديسمبر من كل سنة.
األ6باح  تخصص   : األ6باح 
الصافية بعد االقتطاعات القانونية 

والتأسيسية للشريك الوحيد.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
بالدا6  التجا6ية  باملحكمة  القانوني 
 ،2022 ما16   2 يوم  الشيضاء، 
الشركة   ،8(49(3 6قم  تحت 
6قم  تحت  التجا6ي  بالسجل  مقيدة 

.534.11(
من أجل اإليجاز والشيا3
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FASHION GENERATION
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة
بشريك وحيد

6أسمالها : 00.000) د6هم
مقرها االجتماعي : عما6ة تافراوتي

كلم 7,5 طريق الرباط )عي3 السشع)
الدا6 الشيضاء

السجل التجا6ي 6قم : 534159
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة بشريك وحيد
بمقت�سى عقد عرفي مؤ6خ بالدا6 

تم   ،2022 فبراير   4 يوم  الشيضاء 

ذات  لشركة  أسا�سي  قانو3  وضع 

وحيد  بشريك  محدودة  مسؤولية 

مميزاتها كالتالي :

 FASHION  : التسمية 

ذات  شركة   GENERATION

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

استيراد،  بيع،  شراء،   : الغرض 

الخاصة  الجاهزة  املالبس  وتصدير 

وكل  واألطفال  النساء  بالرجال، 

أدوات وأجهزة الخياطة، جميع أنواع 

املالبس  املوضة،  الهدايا،  األلبسة، 

التقليدية،  املجوهرات  الجلدية، 

وكذا جميع األكسسوا6ات.

جميع  في  التجا6ة  عام  بشكل 

واألدوات  املواد  السلع،  املنتجات، 

وجميع  األحذية،  املتعلقة باأللبسة، 

اكسسوا6ات املالبس.

بشكل  والتجا6ية  التمثيل 

املنسوجات  منتجات  لجميع  عام 

واملالبس.

استغالل جميع و6شات الخياطة.

العمليات  جميع  عامة  وبصفة 

الصناعية، التجا6ية، املالية، املنقولة 

أو غير منقولة املتعلقة بشكل مشاشر 

أو غير مشاشر بالغرض الرئي�سي التي 

وتنمية  توسيع  تسهيل  من  تمكن 

الشركة.

: عما6ة تافراوتي،  املقر االجتماعي 

كلم 7,5 طريق الرباط )عي3 السشع)، 

الدا6 الشيضاء.

من ابتداء  سنة   99  :  املدة 

تقييدها  تا6يخ   ،2022 ما16   2

بالسجل التجا6ي.

6أسمال  حدد   : الشركة  6أسمال 

د6هم،   (00.000 مشلغ  في  الشركة 

حصة اجتماعية   (000 مقسمة إلى 

من فئة 00) د6هم للحصة الواحدة، 

 GROUPE AKSAL خصصت لشركة

SA الشريك الوحيد.
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سلوى  السيدة  عينت   : التسيير 

أبو الحجول االد6ي�سي مسيرة وحيدة 

للشركة ملدة غير محدودة.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

)3 ديسمبر من كل سنة.

األ6باح  تخصص   : األ6باح 

الصافية بعد االقتطاعات القانونية 

والتأسيسية للشريك الوحيد.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

بالدا6  التجا6ية  باملحكمة  القانوني 

 ،2022 ما16   2 يوم  الشيضاء، 

الشركة   ،8(4908 6قم  تحت 

6قم  تحت  التجا6ي  بالسجل  مقيدة 

.534.159
من أجل اإليجاز والشيا3
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AKS PREM RETAIL
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

6أسمالها : 00.000) د6هم

مقرها االجتماعي : عما6ة تافراوتي

كلم 7,5 طريق الرباط )عي3 السشع)

الدا6 الشيضاء

السجل التجا6ي 6قم : 534345

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة بشريك وحيد

بمقت�سى عقد عرفي مؤ6خ بالدا6 

تم   ،202( نوفمبر   (2 يوم  الشيضاء 

ذات  لشركة  أسا�سي  قانو3  وضع 

وحيد  بشريك  محدودة  مسؤولية 

مميزاتها كالتالي :

 AKS PREM RETAIL  : التسمية 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد.

استيراد،  بيع،  شراء،   : الغرض 

الخاصة  الجاهزة  املالبس  وتصدير 

وكل  واألطفال  النساء  بالرجال، 

أدوات وأجهزة الخياطة، جميع أنواع 

املالبس  املوضة،  الهدايا،  األلبسة، 

التقليدية،  املجوهرات  الجلدية، 

وكذا جميع األكسسوا6ات.

جميع  في  التجا6ة  عام  بشكل 

واألدوات  املواد  السلع،  املنتجات، 

وجميع  األحذية،  املتعلقة باأللبسة، 

اكسسوا6ات املالبس.

بشكل  والتجا6ية  التمثيل 

املنسوجات  منتجات  لجميع  عام 

واملالبس.

استغالل جميع و6شات الخياطة.

العمليات  جميع  عامة  وبصفة 

الصناعية، التجا6ية، املالية، املنقولة 

أو غير منقولة املتعلقة بشكل مشاشر 

أو غير مشاشر بالغرض الرئي�سي التي 

وتنمية  توسيع  تسهيل  من  تمكن 

الشركة.

: عما6ة تافراوتي،  املقر االجتماعي 

كلم 7,5 طريق الرباط )عي3 السشع)، 

الدا6 الشيضاء.

من ابتداء  سنة   99  :  املدة 

تقييدها  تا6يخ   ،2022 ما16   2

بالسجل التجا6ي.

6أسمال  حدد   : الشركة  6أسمال 

د6هم،   (00.000 مشلغ  في  الشركة 

حصة اجتماعية   (000 مقسمة إلى 

من فئة 00) د6هم للحصة الواحدة، 

 GROUPE AKSAL خصصت لشركة

SA الشريك الوحيد.

سلوى  السيدة  عينت   : التسيير 

أبو الحجول االد6ي�سي مسيرة وحيدة 

للشركة ملدة غير محدودة.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

)3 ديسمبر من كل سنة.

األ6باح  تخصص   : األ6باح 

الصافية بعد االقتطاعات القانونية 

والتأسيسية للشريك الوحيد.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

بالدا6  التجا6ية  باملحكمة  القانوني 

 ،2022 ما16   2 يوم  الشيضاء، 

الشركة   ،8(4807 6قم  تحت 

6قم  تحت  التجا6ي  بالسجل  مقيدة 

.534.345
من أجل اإليجاز والشيا3
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ديـــــــــوا3 األستــاذ أحمد العشــاســي
موثــــــــــق

شــا6ع موالي عشد الرحمـــا3
عمــا6ة ب املكتــب 6قم 5

القنيطــــرة
الهاتف : 3).05.37.37.42
الفاكس : 5).05.37.37.42

MABANI BETONشـركة
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد 
6أسمالها : 0.000) د6هم 

مقـرهــا : القنيطرة، بئر الرامي
حي الصناعي، بقعة 6قم 3)

تأســــــــيــــــــس
بديوا3  توثيقي  عقد  بمقت�سى   
بتا6يخ العشا�سي  أحمد   األستاذ 
تم وضع القانو3   ،2022 فبراير   (5
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد،  الشريك  ذات  محدودة 

خصائصها كالتالــي :
 MABANI« شركة   : التسمية 
مسؤولية  ذات  شركة   »BETON

محدودة ذات الشريك الوحيد.
الهدف االجتماعي : الصنع املسشق 

للحديد و تثمينه من أجل الشناء. 
الخرسانة  وتهيئة  املسشق  الصنع 

ومشتقاتها.
اإلستراد،  الشيع،  الشراء، 
عامة  وبصفة  التوزيع،  التصدير، 
الحديد،  أنواع  جميع  تسويق 
املواد واملعدات الخاصة  الخرسانة، 

بالشناء.
من  مختلف مواد الشناء  تصنيع، 
أ6صفة  األلواح،  الطوب،  الطي3، 

الشالط واألنابيب بجميع أنواعها.
التمثيل،  عمليات  جميع 
بالخصوص  واإليداع،  السمسرة 
املواد واملعدات املستعملة في ميدا3 

الشناء واألشغال العمومية.
التجا6ة في جميع املواد واملعدات 
املستعملة في ميدا3 الشناء واألشغال 

العمومية.
لجميع  واإلستغالل  اإلبتكا6 
املؤسسات  املشاغل،  األو6اش، 
الشناء  بمقاوالت  املرتشطة  التجا6ية 

واألشغال العمومية أو الخاصة. 

العمليات  جميع  عامة  وبصفة 

صلة  لها  والتي  والتجا6ية  املالية 

مشاشرة أو غير مشاشرة بالهدف والتي 

يمكن أ3 تساعد في نمو الشركة.

بئر  القنيطرة،   : مقرها االجتماعي 

الرامي، حي الصناعي، بقعة 6قم 3).

الشركة  6أسمال   : الرأسمال 

د6هم مقسمة إلى   (0.000 محدد في 

00) حصة بقيمة 00) د6هم للحصة 

الواحدة مقسمة كالتالي :

 (00 عزيز  الزعراطي  السيد 

حصة. 

مجموع الحصص 00) حصة.

بتوقيع  تسيرالشركة   : التسيير 

السيد الزعراطي عزيز وذلك ملدة غير 

محدودة. 

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 

يناير إلى )3 ديسمبر.

األ6با ح : 5% لالحتياط القانوني.

تقييد  تم   : التجا6ي  السجل 

لدى  التجا6ي  بالسجل  الشركة 

االبتدائية  باملحكمة  الضشط  كتابة 

 2022 ما16   2 بتا6يخ  بالقنيطرة 

تحت 6قم 14443.
ملخص للنشر 

األستـاذ أحمد العشــا�سي 

مـوثـق 
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 SOCIETE THEOLIA

EMERGING MARKETS
SA

IF : 1106948

ICE : 000001686000068

الجمع  املحضر  بمقت�سى 

بتا6يخ  املنعقد  العادي  غير  العام 

القرا6  اتخاذ  تم   202( 20 ديسمبر 

التالي :

تأكيد استمرا6ية نشاط الشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتا6يخ الشيضاء  بالدا6   التجا6ية 

7) فبراير 2022، تحت 6قم 3438)8.
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STE EVENING
SARL AU

تأسيس شركة
بتا6يخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
2 فبراير 2022 بالرباط تقر6 تأسيس 
بشريك  املسؤولية  محدودة  شركة 

وحيد بالخصائص التالية :
التسمية االجتماعية : إيفينيك.

املقر االجتماعي : 51 زنقة ابراهيم 
 ،2 6قم  شقة   51 إقامة  6وداني، 

املحيط، الرباط.
الهدف : خدمات نقل الشضائع.

من تا6يخ  سنة ابتداء   99  : املدة 
إحداثها الفعلي.

من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 
)3 من ديسمبر  فاتح يناير وتنتهي في 

من كل سنة.
في  حدد   : االجتماعي  الرأسمال 
 (000 د6هما مقسم على   (00.000

حصة بقيمة 00) د6هم.
من  مسيرة  الشركة   : التسيير 
طرف السيد أحمد أكنازاي املدة غير 

محدودة.
التجا6ي  بالسجل  التقييد  6قم 

.(58229
باملحكمة  الطلب  إيداع  تم 
 التجا6ية بالرباط بتا6يخ 2 ما16 2022 

تحت 6قم 22504).
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 STE  STARLY
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
6أسمالها االجتماعي : 00.000) د6هم
بتا6يخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
2022 بمكنا1 تم تأسيس  يناير   (2
شركة ذات املسؤولية املحدودة والتي 

تتميز بما يلي : 
.STARLY SARL : التسمية - (

2 - موضوع الشركة : 
وكيل أعمال ؛

أشغال متنوعة والشناء.
 1 عما6ة ب   : املقر االجتماعي   -  3
شقة 9 الطابق 5 مرجا3 2، مكنا1.

 (00.000  : 6أسمال الشركة   -  4
د6هم مقسمة إلى 000) حصة بقيمة  

00) د6هم للحصة.
وليد   : يعي3 في مهمة التسيير   -  5

6شدي.
1 - السنة املالية : تبتدئ من فاتح 
ديسمبر من كل سنة ما   3( يناير إلى 
تا6يخ  من  تبتدئ  األولى  السنة  عدا 

التسجيل.
7 - 6قم السجل التجا6ي : 3)553.
باملركز  تم  القانوني  اإليداع   -  8
بتا6يخ  بمكنا1  لالستثما6  الجهوي 

9) يناير 2022. 
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مكتب األستاذ عشد اللطيف القاسمي
موثق

105، شا6ع محمد الخامس، بلفدير، الطابق 
الرابع، 6قم 8

هاتف : 40 35 24 0522
فاكس : 40 35 24 0522

MONCEAU IMMO
ش.م.م

6أسمالها : 200.000 د6هم
مقرها االجتماعي : الدا6 الشيضاء، 

214 ابراهيم الروداني، إقامة 
الوفاق، الطابق الثالث، شقة 33

سجلها التجا6ي 6قم : 34073)
وتعريفه الضريبي 6قم 001489)

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
املضمن بعقد توثيقي تلقاه األستاذ 
بتا6يخ  املؤ6خ  قاسمي  اللطيف  عشد 
شركة  قر6ت   2022 يناير   21  ،25
KSG GROUP والسيد سعد الكتاني 
تفويت مجموع حصصهم 2000 حصة 

حسب النسب التالية : 
 KSG GROUP (980 شركة 

حصة ؛
السيد سعد الكتاني 20 حصة.

 MONCEAU التي يمتلكونها بشركة
 200.000 6أسمالها  ش.م.م   IMMO
الدا6  االجتماعي  ومقرها  د6هم 
الروداني،  ابراهيم   ،214 الشيضاء 
شقة  الطابق الثالث،  إقامة الوفاق، 
 (34073 6قم  التجا6ي  سجلها   33
 (001489 6قم  الضريبي  وتعريفه 

لفائدة السيدة فاتن الغرباوي.

قر6  العقد  نفس  بمقت�سى 
الشريك الوحيد املذكو6 أعاله ما يلي :
الغرباوي  فاتن  السيدة  تعيي3 

مسيرة وحيدة ؛
استقالة السيد عدنا3 خليل من 

منصب مدير ؛
ذات  شركة  إلى  الشركة  تحويل 
مسؤولية محدودة ذات شريك وحيد ؛
تعديل القانو3 األسا�سي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بالدا6  التجا6ية  باملحكمة  الضشط 
 2022 فبراير   (4 بتا6يخ  الشيضاء 

تحت 6قم 2742)8. 
بمثابة مقتطف وبيا3

األستاذ عشد اللطيف القاسمي

موثق

267 P

» FIDUCIAIRE » FIRCOFISC NEW

 B.P 101 - BIOUGRA CHTOUKA AIT  

BAHA

TEL: 05 28-81-96-40

FAX: 05 28-81-96-41  

SOCIETE SIN SOUSS
  SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة 
  إعال3 عن تأسيس

بتا6يخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
حر6ت  بيوكرى   2022 يناير   25
قواني3 شركة ذات مسؤولية محدودة 

خصائصها كالتالي :
 SOCIETE SIN شركة   : اإلسـم 

.SOUSS  SARL
املستخدمي3  نقل   : األهداف 

لحساب الغير.
املقر االجتماعي : د6ب حماد اوعدي 

زنقة اغرما3 اشتوكة ايت باها .
سنة ابتدءا من تا6يخ   99  : املــدة 

التأسيس النهائي.
الرأسمال االجتماعي: حدد في مشلغ 
 (000 إلى  مقسم  د6هم   (00.000
حصة بثمن 00) د6هم للواحد موزع 

كالتالي :
السيد الحسن دكير 500 حصة ؛
السيد الحسن ازكاو 500 حصة ؛

املجموع 000) حصة.            

تبتدئ من فاتح    : السنة املالية   

يناير وتنتهي في )3 دجنبر من كل سنة.

الشركة  بتسيير  يقوم   : التسيير 

الحسن  السيد  محدودة  غير  وملدة 

دكير.

اإلمضاءات  تكو3   : اإلمضاءات 

لسيد  فقط  االجتماعية  و  الشنكية 

الحسن ازكاو.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

باملحكمة  الضشط  بكتابة  القانوني 

فبراير   24 بتا6يخ  بانزكا3  االبتدائية 

2022 تحت 6قم 391.
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EFM CLEANING
SARL AU

تأسيس شركة
بتا6يخ  عرفي،  عقد  بمقت�سى 

تم وضع القانو3   ،2022 فبراير   (1

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  وذات  محدودة 

وذلك تحت املعطيات التالية :                                                                                                                          

 EFM« شركة   : التسمية 

    .»CLEANING SARL AU

غرض الشركة داخل  املغرب :

أعمال التنظيف والصيانة.

الطابق األول   4 : شقة 6قم  املقر 

إقامة قاد6 مر1 الخير تما6ة.

املدة : حددت مدة الشركة ب 99 

في  تسجيلها  تا6يخ  من  ابتداءا  سنة 

السجل التجا6ي.

بمشلغ  حدد   : الشركة  6أسمال 

 (00 إلى  مقسمة  د6هم،   (0.000

للواحدة،  د6هم   (00 ب  حصة 

مكتتشة، محر6ة و موزعة كالتالي :   

السيدة وفاء أمي3 00) حصة ؛

املجموع 00) حصة.

للشركة  وحيد  تسيير   : التسيير 

من طرف السيدة وفاء أمي3 الحامل 

 BJ317(07 6قم  الوطنية  للشطاقة 

ملدة  غير محدودة.
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اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
باملحكمة  الشركة  لنظام  القانوني 
اإلبتدائية بتما6ة  وذلك  بتا6يخ فاتح 
 7518 الرقم  تحت   2022 ما16 
التجا6ي  بالسجل  الشركة  سجلت 

تحت 6قم )3559).
مقتطف قصد اإلشها6 
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AJYAD FIRST
SARLAU

إضافة نشاط
الغير  العام  الجمع  بمقت�سى 
قر6   2022 فبراير   (0 العادي بتا6يخ 

الشريك الوحيد ما يلي :   
إضافة ؛

تنظيم جميع أنواع املناسشات ؛
تغيير الشند 3  للقانو3 األسا�سي ؛

تحيي3 النظام األسا�سي.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط  التجا6ية  باملحكمة  الضشط 
بتا6يخ 2 ما16 2022 تحت 6قم 22528) 

سجل تجا6ي 6قم 42875).
مقتطف قصد اإلشها6            
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 ATLAS HOSPITAL
MANAGEMENT

SARL
بتا6يخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
الجمع  قر6   20(9 يوليو   (1
مسؤولية  ذات  بشركة  االستثنائي 
د6هم،   (0.000 6أسمالها  محدودة 
حيث مقرها االجتماعي ب زنقة موالي 
شقة   30 عما6ة 6قم  احمد الوكيلي، 

6قم 8، حسا3، الرباط ما يلي :
تصفية الشركة وذلك باملقر التالي 
عما6ة  زنقة موالي احمد الوكيلي،   :
6قم 30 شقة 6قم 8، حسا3، الرباط.
تعيي3 السيد : اينريكي كراوكا6ومونا 

مصفيا للشركة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   28 بتا6يخ  بالرباط  التجا6ية 

.2022
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STE M-BSF EXPORT
SARL AU

تأسيس شركة
بتا6يخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

شركة  إنشاء  تم    2022 فبراير   (0

بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد بالخصائص التالية : 

.M-BSF EXPORT : التسمية

الشركة  هدف  يتعلق   : النشاط 

باملغرب وبالخا6ج ب:

بيع السمك بالجملة...

الوالء  شا6ع   : االجتماعي  املقر 

الرقم 408 الشقة ) الداخلة. 

سنة ابتدءا من تا6يخ   99  : املدة 

التأسيس .
6أ1 املال : حدد في مشلغ 00.000) 

حصة من   (000 إلى   د6هم مقسم 

فئة 00) د6هم للواحدة.

توزيع 6أ1 املال : 

 (000 بوسيف  امشا6ك  السيد 

حصة.

التسيير : تم تعيي3 السيد امشا6ك 

غير  ملدة  للشركة،  كمسير  بوسيف 

محددة.

من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

فاتح يناير وتنتهي في )3 ديسمبر.

باملحكمة  تم    : القانوني  اإليداع 

بتا6يخ  الذهب  بواد   االبتدائية 

24 فبراير 2022  تحت 6قم 347/2022 

وبالسجل التجا6ي تحت 6قم 20817. 
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OCEAMIC LAAYOUNE II
تعديالت قانونية

 OCEAMIC  : التسمية 

.LAAYOUNE II

ذات  شركة   : القانوني   الشكل   

املسؤولية املحدودة.   

املقر الرئي�سي : املنطقة الصناعية 

بلدية املر�سى الشقعة 10  العيو3.  

الجمع  ملداوالت  طشقا   : املوضوع 

الغير عادي  بتا6يخ   24 فبراير 2022  

قر6 املشا6كو3  ما يلي :

مراجعة النظام األسا�سي  للشركة 

عشد  أما6  السيد  تثبيت  إعادة 

الهادي كمسير للشركة. 

اإليداع القانوني : تم بكتابة الضشط 

بتا6يخ  بالعيو3  االبتدائية   باملحكمة 

2 ما16 2022 تحت 6قم 584/2022.
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RIZK METAUX

SARL AU

إعال3 متعدد القرا6ات

 شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الواحد

 PROJET : عنوا3 مقرها االجتماعي

 EL KORA IMM 73 APPT 14

CYM, RABAT

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

9(055

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

االستثنائي املؤ6خ في 1 يناير 2022 تم 

اتخاذ القرا6ات التالية :

قرا6 6قم ) : الذي ينص على ما يلي 

: تفويت السيد الحيمر 6ضوا3 2000 

 2000 أصل  من  اجتماعية  حصة 

 KOUAMENAN السيد  لفائدة 

.JOSEPH

 : الذي ينص على ما يلي   :  2 قرا6 

 KOUAMENAN JOSEPH تعيي3 

تشعا الستقالة  للشركة  جديد  مسير 

الحامل  6ضوا3،  الحيمر  السيد 

.A704740 للشطاقة الوطنية 6قم

 قرا6 6قم 3 : الذي ينص على ما يلي : 

من  للشركة  االجتماعي  املقر  تحويل 

 PROJET EL KORA IMM 73 APPT

 EL MASSIRA 14 إلى CYM, RABAT

.2 SECT 4 N362 TEMARA

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 التجا6ية بالرباط بتا6يخ 2 ما16 2022 

السجل التجا6ي 6قم 055)9.
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 HIGH MATERIAUX
OUIHDAN

SARL AU
6أسمالها : 00.000) د6هم

املقر االجتماعي : حي العوامر، عي3 
عودة، 6قم 3، تما6ة

بمقت�سى عقد عرفي بتما6ة بتا6يخ 
شركة  قر6 شركاء   2022 فبراير   2(
»هاي ماتريو وهدا3« ش.ذ.م.م ش.و 

ما يلي :
) - 6فع 6أسمال الشركة : إضافة 
 400.000.) د6هم إلى 00.000) د6هم 
بالحساب  التعويض  طريق  عن 
الجا6ي ليصشح 6أسمال الشركة هو 

500.000.) د6هم.
2 - تعديل القانو3 األسا�سي.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجا6ية بالرباط تحت 6قم 22518) 

في 3 ما16 2022.
275 P

STE BORDRAM
SARL

بيع حصص
التسيير
استقالة

بتا6يخ  عرفي  عقد  بموجب   -  ( 
تقر6  باملحمدية   2022 فبراير   22 

ما يلي :
بيع 250 حصة من السيد املحجوب 

6زوقي للسيدة نادية 6موحي ؛
مسيرة  6موحي  نادية  السيدة 
الوحيدة للشركة ملدة غير محدودة ؛

إلى شركة  القانوني  الشكل  تغيير 
ذات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الشريك الواحد ؛
املحجوب  السيد  استقالة 
تا6يخ  من  ابتداء  التسيير  من   6زوقي 

23 فبراير 2022.
2 - تم اإليداع القانوني باملحكمة 
 432 االبتدائية باملحمدية تحت 6قم 

بتا6يخ 2 ما16 2022.
لإليداع والنشر

اإلدا6ة

276 P
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 AL AKHDAR BANK
SA

األخضر بنك ش.م
شركة مساهمة

6أسمالها : 400.000.000 د6هم
مقرها ب : زاوية شا6ع الجزائر وزنقة 

وهرا3، حسا3، الرباط
) - بموجب اجتماع مجلس اإلدا6ة 
قر6   202( ما16   24  املنعقد بتا6يخ 

ما يلي :
حراز  فؤاد  السيد  مهام  إنهاء 
»األخضر  بصفته مديرا عاما لشركة 
.AL AKHDAR BANK SA بنك« ش.م
مديرا  عمراني  نزا6  السيد  تعيي3 
»األخضر بنك«  عاما بالنيابة لشركة 
 AL AKHDAR BANK SA ش.م 

وذلك ملدة ثالثة أشهر.
2 - بموجب اجتماع مجلس اإلدا6ة 
قر6   202( يوليو   (5  املنعقد بتا6يخ 

ما يلي :
عمراني  نزا6  السيد  مهام  تمديد 
كمدير عام بالنيابة لشركة »األخضر 
 .AL AKHDAR BANK SA بنك« ش.م
الجمعية  اجتماع  اختتام  مع  تنتهي 
حسابات  في  ستبث  التي  العامة 
في  املختتمة  املالية  السنة   وتقا6ير 

)3 ديسمبر )202.
تم اإليداع القانوني بكتابة الضشط 
يوم  بالرباط  التجا6ية  املحكمة   لدى 

3 ما16 2022 تحت 6قم 22559).
277 P

 ASSISTANCE TECHNIQUE
 COORDINATION ET

ETUDES ENGINEERING
ATC2E

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
على   ATC2E شركة  شركاء   اتفق 

ما يلي :
تفويت السيد حمزة خوياوي 500 
حصة للسيد زكرياء الد6مو3 ليصشح 
التقسيم الجديد للحصص كما يلي :

 (000 الد6مو3  زكرياء  السيد 
حصة.

خوياوي  حمزة  السيد  استقالة 
وتعيي3 السيد زكرياء الد6مو3 مسيرا 

وحيدا للشركة.
تغيير الشكل القانوني للشركة من 
شركة محدودة املسؤولية إلى شركة 
الشريك  ذات  املسؤولية  محدودة 

الوحيد.
تحيي3 القانو3 األسا�سي للشركة.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  وقد 
 املحكمة االبتدائية بسال تحت 6قم 11 

بتا6يخ 24 يناير 2022.
278 P

الشركة املساهمة للمقاوالت 
املنجمية »سامين«

شركة مساهمة
6أسمالها : 29.000.000 د6هم

الكائن مقرها : توين سانتر، برج »أ« 
زاوية شا6ع الز6قطوني وشا6ع املسيرة 

الخضراء، املعا6يف، الدا6 الشيضاء
السجل التجا6ي 6قم )8911

الزيادة والخفض من 6أ1 املال
العام  الجمع  انعقاد  إثر  على 
 2022 ما16   (7 بتا6يخ  االستثنائي 
لشركة املساهمة للمقاوالت املنجمية 

»سامي3« تقر6 ما يلي :
الشركة  6أسمال  في  الزيادة 
إلى  د6هم   21.000.000 من 
د6هم وذلك بإصدا6   (71.000.000
 (00 500.000.) سهم جديد بقيمة 
تكتتب وتحر6  الواحد  للسهم  د6هم 
بكاملها نقدا أو عن طريق املقاصة مع 
مستحقات ثابتة وسائلة ومستوجشة 

على عاتق الشركة.
قر6 نفس الجمع العام االستثنائي 
املصادقة على التحقيق التام للزيادة 
في 6أسمال الشركة من 21.000.000 
د6هم   (71.000.000 إلى  د6هم 
سهما   (.500.000 باكتتاب  وذلك 
وتحريرهم بالكامل عن طريق تعويض 
مستحقات ثابتة وسائلة ومستوجشة 
قر6  ذلك  وإثر  الشركة.  عاتق  على 
خفض 6أ1 املال من 71.000.000) 
د6هم وذلك   29.000.000 إلى  د6هم 

بخفض عدد األسهم.

النظام  من   1 الفصل  تعديل 
األسا�سي للشركة.

تم اإليداع القانوني بكتابة الضشط 
الشيضاء  بالدا6  التجا6ية  باملحكمة 
6قم  تحت   2022 ما16   2 بتا6يخ 

.8(5228
للنسخة واإلشا6ة

279 P

RHEA HOLDING
SARL

6يا هولدينك ش.م.م
برأسمال 00.000) د6هم

عند نيدوم بالرباط، ديو6 الجامع، 
400، شا6ع الحسن الثاني، عما6ة 

بد6، شقة 5
ICE : 003.027.242.000.061   
تأسيس شركة محدودة املسؤولية

بتا6يخ  مؤ6خ  عرفي   بعقد 
بالرباط  ومسجل   2022 فبراير   (8
وضع  تمَّ   ،2022 فبراير   2( بتا6يخ 
محدودة  لشركة  األسا�سي  القانو3 

املسؤولية خصائصها كالتالي : 
هولدينك«  »6يا   : التسمية   -  (

ش.م.م.
2 - الشركاء : 

السيد القشاج أحمد حاتم، ب.و. 
عدد AA 50.270  ؛

السيدة بوطالب إتري، ب.و. عدد 
.AA 29.914

قاصر  يانيس،  القشاج  السيد 
وممثل من طرف أبيه السيد القشاج 

أحمد حاتم.
هولدينك   : الشركة  أهداف   -  3

)املشا6كة في 6أ1 املال الشركات). 
عند نيدوم   : املقر االجتماعي   -  4
شا6ع   ،400 ديو6 الجامع،  بالرباط، 
الحسن الثاني، عما6ة بد6، شقة 5.  

5 - املدة : 99 سنة ابتداء من تا6يخ 
تسجيل الشركة بالسجل التجا6ي.

د6هم   (00.000  : الرأسمال   -  1
فئة  من  حصة   (.000 إلى  مقسمة 
الشركاء  بي3  موزعة  د6هم   (00
القشاج  للسيد  حصة   340 بمعدل 
من  لكل  حصة  و330  حاتم  أحمد 
السيدة بوطالب إتري والسيد القشاج 

يانيس.

عي3 السيد القشاج   : التسيير   -  7
 AA 50.270 أحمد حاتم، ب.و. عدد 
مسيرا لتمثيل وتسيير الشركة ملدة غير 
محددة مع إعطائه كافة الصالحيات 
تشعا للفصل 5) وما تشعه من القانو3 
ملزمة  الشركة  وتصشح  األسا�سي 

بإمضاءه.
: من فاتح  السنة االجتماعية   -  8

يناير إلى )3 ديسمبر.
مخصصة   %5  : األ6باح   -  9
يقسم  والشاقي  القانوني،  لالحتياطي 

على الشركاء حسب حصصهم.
 0) -  السجل التجا6ي : تم اإليداع 
املحكمة  كتابة ضشط  لدى  القانوني 
 2022 ما16   3 التجا6ية بالرباط يوم 
تسجيل  وتم   (22.593 عدد  تحت 
تحت  التجا6ي  بالسجل   الشركة 

6قم 7)58.3).
مقتطف وبيا3 لإلشها6 

280 P

STE O’BERRY
شهر مستخرج من النظام األسا�سي

بمقت�سى عقد عرفي مؤ6خ بتا6يخ 
شركة  تأسيس  تم   202( يناير   27
ذات املسؤولية املحدودة ذات شريك 
الشكل  على   STE O’BERRY واحد 

التالي :
.STE O’BERRY : تسمية الشركة

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة ذات شريك واحد.
مطعم،  مقهى،   : الشركة  غرض 

مخبزة والحلويات، مثلجات.
بلنير،  تجزئة   : االجتماعي  املقر 
د،  زنقة  زاوية  محمد  سيدي  شا6ع 
 40/73892 العقا6ي  الرسم  6قم 

السعيدية، بركا3.
مدة  تحديد  تم   : الشركة  مدة 
أق�سى  كحد  سنة   99 في  الشركة 
وكذا  السابق  الحل  حاالت  عدا  ما 
حاالت التمديد والكل وفقا للقواني3 

السا6ية املفعول.
تحديد  تم   : الشركة  6أسمال 
د6هم   (00.000 6أسمال الشركة في 

تم تقديمها نقدا.
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 (000000 او6اغ  هشام  السيد 
د6هم ؛

املجموع 000000) د6هم.
الشريك الوحيد :

مغربي  او6اغ،  هشام  السيد 
نوفمبر   (0 بتا6يخ  مزداد  الجنسية، 
التعريف  لشطاقة  الحامل   ،(98(
القاطن   4112931 6قم  الوطنية 
الناضو6   (5 6قم  بحي والد لحسن، 

شريك ومسير وحيد في الشركة.
وتلزم  الشركة  تسير   : التسيير 
مغربي  السيد هشام او6اغ،  بإمضاء 
نوفمبر   (0 بتا6يخ  مزداد  الجنسية، 
التعريف  لشطاقة  الحامل   ،(98(
القاطن   ،4112931 6قم  الوطنية 
الناضو6   (5 6قم  بحي والد لحسن، 
مسير وشريك وحيد في كل ما يتعلق 
القانونية واإلدا6ية واملالية  باملسائل 

للشركة.
اإليداع : تم اإليداع القانوني بكتابة 
ببركا3  االبتدائية  املحكمة   ضشط 
6قم  تحت   2022 فبراير   9 بتا6يخ 

.2022/90
281 P

STE AYYA MH IMMO
شهر مستخرج من النظام األسا�سي

بمقت�سى عقد عرفي مؤ6خ بتا6يخ 
شركة  تأسيس  تم   2022 يناير   (7
ذات املسؤولية املحدودة ذات شريك 
على   STE AYYA MH IMMO واحد 

الشكل التالي :
 STE AYYA MH : تسمية الشركة

.IMMO
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة ذات شريك واحد.
غرض الشركة : بيع العقا6، مجزئ 
األشغال  األ6ا�سي،  بيع  األ6ا�سي، 

املختلفة، االستيراد والتصدير.
زنقة   1 الرقم   : االجتماعي  املقر 

فنيدق، حي املسيرة، بركا3.
مدة  تحديد  تم   : الشركة  مدة 
أق�سى  كحد  سنة   99 في  الشركة 
وكذا  السابق  الحل  حاالت  عدا  ما 
حاالت التمديد والكل وفقا للقواني3 

السا6ية املفعول.

تحديد  تم   : الشركة  6أسمال 

د6هم   (00.000 6أسمال الشركة في 

تم تقديمها نقدا.

السيد مهلة يماني 00.000) د6هم ؛

املجموع 00.000) د6هم.

الشريك الوحيد :

السيد مهلة يماني، مغربي الجنسية، 

مزداد بتا6يخ فاتح ماي 985)، الحامل 

6قم  الوطنية  التعريف  لشطاقة 

زنقة   1 الرقم  القاطن   FJ(2423

مسير  بركا3  املسيرة،  حي  فنيدق، 

وشريك وحيد في الشركة.

وتلزم  الشركة  تسير   : التسيير 

مغربي  يماني،  مهلة  السيد  بإمضاء 

ماي  فاتح  بتا6يخ  مزداد  الجنسية، 

التعريف  لشطاقة  الحامل   ،(985

القاطن   ،FJ(2423 6قم  الوطنية 

املسيرة،  حي  فنيدق،  زنقة   1 الرقم 

كل  في  وحيد  وشريك  مسير   بركا3 

ما يتعلق باملسائل القانونية واإلدا6ية 

واملالية للشركة.

اإليداع : تم اإليداع القانوني بكتابة 

ببركا3  االبتدائية  املحكمة   ضشط 

6قم  تحت   2022 فبراير   3 بتا6يخ 

.2022/79

282 P

BENI MAHFOUD TRAVAUX
بمقت�سى عقد عرفي مؤ6خ بتا6يخ 

تم تأسيس شركة   202( نوفمبر   22

ذات املسؤولية املحدودة ذات شريك 

 SOCIETE BENI MAHFOUD وحيد

TRAVAUX على الشكل التالي :

 BENI  : الشركة  تسمية 

.MAHFOUD TRAVAUX

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

شريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

وحيد.

غرض الشركة : األشغال املختلفة، 
مقاول  والكهرباء  مقاول تركيب املاء 

غر1 أو صيانة الحدائق.

جراوة  دوا6   : االجتماعي  املقر 

فزوا3 بركا3.

مدة  تحديد  تم   : الشركة  مدة 
أق�سى  كحد  سنة   99 في  الشركة 
وكذا  السابق  الحل  حاالت  ماعدا 
حاالت التمديد والكل وفقا للقواني3 

السا6ية املفعول.
6أ1 مال الشركة : تم تحديد 6أ1 
د6هم تم   (00.000 في  مال الشركة 

تقديمها نقدا.
 : محمد  العزيماني  السيد 

00.000) د6هم.
املجموع : 00.000) د6هم.

العزيماني  السيد   : الشركاء 
مزداد  الجنسية،  مغربي  محمد، 
الحامل   ،(987 ما16   3 بتا6يخ 
 FA 6قم  الوطنية  التعريف  لشطاقة 
27473) القاطن بدوا6 جراوة فزوا3 

بركا3 شريك ومسير في الشركة.
وتلزم  الشركة  تسير   : التسيير 
محمد،  العزيماني  السيد  بإمضاء 
بتا6يخ  مزداد  الجنسية،  مغربي 
لشطاقة  الحامل   ،(987 ما16   3
 FA (27473 التعريف الوطنية 6قم 
بركا3  فزوا3  جراوة  بدوا6  القاطن 
مسيرو شريك وحيد في كل ما يتعلق 
باملسائل القانونية والالدا6ية واملالية 

للشركة.
القانوني  اإليداع  تم   : اإليداع 
االبتدائية  املحكمة  ضشط  بكتابة 
ببركا3، بتا6يخ 7 ديسمبر )202 تحت 

6قم 2021/709.

283 P

SOCIETE CAROKANE
بمقت�سى عقد عرفي مؤ6خ بتا6يخ 

تم تأسيس شركة   202( نوفمبر   ((

 SOCIETE ذات املسؤولية املحدودة 

CAROKANE على الشكل التالي :

 SOCIETE  : الشركة  تسمية 

.CAROKANE
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
مشغل  فالح،   : الشركة  غرض 

إنتاج وتسويق املنتجات الغذائية.
املقر االجتماعي : تجزئة I.8 القطب 

الفالحي بركا3.

مدة  تحديد  تم   : الشركة  مدة 
أق�سى  كحد  سنة   99 في  الشركة 
وكذا  السابق  الحل  حاالت  ماعدا 
حاالت التمديد والكل وفقا للقواني3 

السا6ية املفعول.
6أ1 مال الشركة : تم تحديد 6أ1 
د6هم تم   (00.000 في  مال الشركة 

تقديمها نقدا.
 11.000  : احمد  ينعو6ي  السيد 

د6هم.
الزوبير االحمدي : 34.000 د6هم.

املجموع : 00.000) د6هم.
السيد ينعو6ي احمد،   : الشركاء 
مزداد بتا6يخ فاتح  مغربي الجنسية، 
لشطاقة  الحامل   ،(959 أكتوبر 
 F(00122 6قم  الوطنية  التعريف 
القاطن بالواليات املتحدة االمريكية 

مسير وشريك في الشركة.
مغربي  االحمادي،  الزوبير  السيد 
أبريل   20 بتا6يخ  مزداد  الجنسية، 
التعريف  لشطاقة  الحامل   ،(913
القاطن   F(1951( 6قم  الوطنية 
الليمو3  حي   1 6قم  البرتقال  بشا6ع 

بركا3 مسير وشريك في الشركة.
وتلزم  الشركة  تسير   : التسيير 
في  احمد،  ينعو6ي  السيد  بإمضاء 
القانونية  باملسائل  يتعلق  ما  كل 

والالدا6ية واملالية للشركة.
القانوني  اإليداع  تم   : اإليداع 
االبتدائية  املحكمة  ضشط  بكتابة 
تحت   2022 يناير   5 بتا6يخ  ببركا3، 

6قم 2022/21.

284 P

عقد تسيير حر
بمقت�سى عقد عرفي مؤ6خ بتا6يخ 

عقد  إبرام  تم   202( سبتمبر   (3

تسيير حر على الشكل التالي :

املتعاقدين : الطرف املكري.

من  بو66اش،  بنيونس  السيد 

للشطاقة  الحامل  مغربية،  جنسية 

بصفته   ،(8527 فا  6قم  الوطنية 

املسجل  التجا6ي  لألصل  مالكا 

ملدينة  التجا6ي  التجا6ي  بالسجل 

بركا3 تحت 6قم 45214، و
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السيد جمال بو66اش، من جنسية 
الوطنية  للشطاقة  الحامل  مغربية، 
25198 بصفته مالكا لألصل  6قم فا 
التجا6ي  بالسجل  املسجل  التجا6ي 

ملدنية بركا3 تحت 6قم 45211.
الطرف املكتري :

الصديقي،  الصمد  عشد  السيد 
من جنسية مغربية الحامل للشطاقة 
القاطن   ،38((4 فا  6قم  الوطنية 
بصفته  بركا3،   - بدوا6 الشن3 مداغ 
مكتريا لالصل التجا6ي في إطا6 عقد 

التسيير الحر.
األصل التجا6ي : األصل التجا6ي، 
بنو  زنقة  زاوية   34 بالرقم  الكائن 
حي  الثاني  الحسن  وشا6ع  تومرت 
بركا3 واملتكو3 من العناصر   - املنا6 
بالسجل  املقيدة  واملعنوية  املادية 
6قم  تحت  بركا3  بمدينة  التجا6ي 

45211 و 45214.
التسيير  يمتد عقد   : العقد  مدة 
الحر ملدة أ6بع سنوات تمتد من فاتح 
إلى فاتح أغسطس   202( أغسطس 
وقابلة للتجديد ما لم يرغب   2025

أحمد الطرفي3 بفسخ العقد.
السومة الكرائية : تم تحديدها في 

5.000 د6هم للشهر الواحد.
بمجرد   : حر  تسيير  عقد  فسخ 
عقد  شروط  من  بشرط  اإلخالل 
املالك من حقه  يكو3  الحر  التسيير 
بأية  القيام  دو3  العي3  استرداد 

إجراءات شكلية.
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CONSULT.MA
SARL

بمقت�سى عقد عرفي مؤ6خ بتا6يخ 
29 يوليو )202 قر6 الشريك الوحيد 
 CONSULT.MA SARL لشركة 
ش.ذ.م.م. ذات شريك وحيد 6أسمالها 
على االقفال النهائي  د6هم،   20.000

للشركة.
مغربي  فريد  زياني  السيد  ويعتبر 
التعريف  لشطاقة  الحامل  الجنسية 
كمصفي   51584 فا  6قم  الوطنية 
بتصفية  اهتم  اد  للشركة  6ئي�سي 
الشركة  ومنقوالت  أصول  جميع 

وإقفالها نهائيا.

أقر الشركاء االبراء التام للمصفي 
في عمليات التصفية واالقفال النهائي 

للشركة.
القانوني  اإليداع  تم   : اإليداع 
االبتدائية  املحكمة  ضشط  بكتابة 
تحت   2022 يناير   (2 لبركا3 بتا6يخ 

6قم 2022/42.
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MAISON LAYAL
SARL AU

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
قد   2022 الرباط بتا6يخ فاتح فبراير 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة بمساهم واحد :
 MAISON LAYAL  : التسمية 

.SARL AU
4 زنقة واد  : الرباط أكدال،  املقر 

زيز، الشقة 7 الطابق الثالث.
خدمات   : االجتماعي  الهدف 

مطعم متنقل.
املدة : 99 سنة.

د6هم   (0.000  : 6أسمال الشركة 
مقسمة إلى 00) حصة من فئة 00) 

د6هم للحصة الواحدة.
ابتسام 6ايني 00) حصة.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
)3 ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة 

األولى تبتدئ من تا6يخ التسجيل.
ب.و  6قم  6ايني  ابتسام   : املسير 

.CD22412(
التجا6ي  بالسجل  التقييد  تم 
بتا6يخ الرباط  التجا6ية   باملحكمة 

3 ما16 2022 تحت 6قم 9)583).
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 STE FRIENDS DRIVING
SCHOOL
SARL AU

6أسمالها 0.000) د6هم
مقرها االجتماعي : عما6ة B بلوك ) 

متجر 2 6ياض الزيتو3 مكنا1
في مؤ6خ  عرفي  لعقد   تشعا 
)202، تم وضع محضر  28 ديسمبر 

الجمع العام االستثنائي :

أشغال اليوم :
تصفية الشركة.
تسمية املصفي.

مختلفات.
العام  الجمع  قر6   : األول  الحل 
تا6يخ من  ابتداء  الشركة   توقيف 

28 ديسمبر )202.
العام  الجمع  قر6   : الثاني  الحل 
اغدجا عشد الواحد   : تسمية السيد 
مكا3  وتحديد  الشركة  مصفي 
االجتماعي  املقر  في  الشركة  تصفية 
 2 متجر   ( بلوك   B بعما6ة  الكائن 

6ياض الزيتو3 مكنا1.
بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
الضشط باملحكمة التجا6ية بمكنا1 

بتا6يخ 9 فبراير 2022 تحت 6قم 47.
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SANETRAN
SARL AU

6أسمالها 00.000) د6هم
مقرها االجتماعي : دوا6 سيدي 
ابراهيم جماعة تزكيت، إفرا3

تأسيس شركة محدودة املسؤولية 
ذات الشريك الوحيد

التأسي�سي  القانو3  وضع  تم 
ذات  املسؤولية  محدودة  لشركة 
عرفي  لعقد  تشعا  الوحيد  الشريك 
ذات   2022 يناير   23 بتا6يخ  مؤ6خ 

الخاصيات التالية :
اسم  الشركة  تأخذ   : التسمية 

.SANETRAN
ذات  املسؤولية  محدودة  شركة 

الشريك الوحيد.
: ممو3 الحفالت، أشغال  الهدف 

مختلفة.
املقر  يقع   : االجتماعي  املقر 
سيدي  بدوا6  للشركة  االجتماعي 

ابراهيم جماعة تزكيت، إفرا3.
املدة : حددت مدة الشركة في 99 

سنة.
 (00.000  : االجتماعي  الرأسمال 
000) حصة من  د6هم مقسمة على 
الواحدة  للحصة  د6هم   (00 قيمة 

على الشكل التالي :

الشطو سمير : 000) حصة.
املجموع : 000) حصة.

عي3 بمقت�سى القانو3   : التسيير 
غير  ملدة  مسيرا  للشركة  األسا�سي 
محدودة السيد : الشطو سمير الحامل 

.DB 8554 : للشطاقة الوطنية 6قم
بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
بأز6و  االبتدائية  باملحكمة  الضشط 
6قم  تحت   2022 فبراير   3 بتا6يخ 

السجل التجا6ي 709).
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SIMOCENTRE
شركة محدودة املسؤولية
6أ1 املال : 00.000) د6هم

املقر االجتماعي : ملتقى زنقة القاهرة 
وزنقة غاندي إقامة املنزه شقة 6قم 

20 الرباط
عادي  غير  العام  الجمع  باسم 
 ،2020 يناير   (5 بتا6يخ  املنعقد 
 SIMOCENTRE شركة  شركاء  قر6 

باإلجماع :
قشول تفويت الحصص التامة ما 

بي3 :
 CLAUDE MAURICE السيد 
محمد  والسيد   JAQUES BRIQUE
 250 أجل  من  الشوفري�سي  ابراهيم 

حصة.
 NICOLAS HUYGHES السيد 
محمد  والسيد   DESPOINTES
 250 أجل  من  البروفري�سي  ابراهيم 

حصة.
تم اإليداع القانوني بكتابة ضشط 
بتا6يخ بالرباط  التجا6ية   املحكمة 

 3 ما16 2022 تحت 6قم 22514).
للخالصة والشيا3

290 P

ائتمانية إني كاونساي ش.ذ.م.م.
تما6ة املركز شا6ع الحسن الثاني انجل 1 عما6ة 

) شقة 6قك 3 الطابق األول

STE ENERGY TEAM
SARL AU

الزيادة في 6أسمال الشركة
تحيي3 النظام االسا�سي

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
بتا6يخ تما6ة  املوقع  االستثنائي 
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ذات  لشركة   2022 فبراير   2(

وحيد  بشريك  محدودة  مسؤولية 

الشريك  قر6  ش.ذ.م.م.  تيم  اينرجي 

الوحيد مايلي :

الزيادة في 6أسمال الشركة بمشلغ 

مشلغ  من  لينتقل  د6هم   400.000

 500.000 مشلغ  إلى  د6هم   (00.000

 4000 د6هم وذلك عن طريق إنشاء 

سهم جديد بقيمة 00) د6هم للسهم 

مكتتب بالكامل و محر6ة 4/1.

في  الزيادة  مشلغ  من   25% دفع 
6أسمال الشركة أي 00.000) د6هم.

كما   7 وهكذا تم تغيير الشند 6قم 

يلي :

 5000  : اويري  عادل  السدي 

حصة اجتماعية.

5000 حصة   : مجموع الحصص 

اجتماعية.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

بتما6ة  باملحكمة االبتدائية  القانوني 

تحت 6قم   2022 بتا6يخ فاتح ما16 

.7517
للنشر والشيا3
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COOPER MANAGEMENT

SLIMANI SADOUK

 SUREXPORT-FRUIT شرکة

ش.ذ.م.م.
املقر االجتماعي : دوا6 الحيايدة 

قيادة العوامرة القصر الكشير

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

 SUREXPORT - لشركة  االستثنائي 

املنعقد بالعوامرة  ش.ذ.م.م.   FRUIT

وتشعا لعقد بيع الحصص االجتماعية 

الذي سشقه بتا6يخ 4) فبراير 2022، 

تقر6 مايلي :

بيع الحصص االجتماعية :

 (0.500 تمت املصادقة على بيع 

 GAILES لشركة  اجتماعية  حصة 

شركة  لفائدة   HOLDING LTD

.GAILES HOLDING UK LTD

تعديل الفصلي3 1 و 7 من النظام 

األسا�سي.

تحيي3 النظام األسا�سي للشركة.
لهذا  القانوني  اإليداع  تم  وقد 
املحضر باملحكمة االبتدائية بالقصر 
تحت   2022 فبراير   24 الكشير بتا6يخ 
السجل  بملف   2022/141 6قم 

التجا6ي 6قم 583).
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COOPER MANAGEMENT
SLIMANI SADOUK

 SOCIETE STATION SERVICE
ESPERANCE

ش.ذ.م.م. ذات الشريك الوحيد
املقر االجتماعي : محطة افريقيا، 
سيدي عالل التازي، سوق أ6بعاء 

الغرب
للتسيير  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بتا6يخ التجا6ي  لألصل   الحر 
28 فبراير 2022 بسيدي عالل التازي 

بي3 الطرفي3 :
األصل  صاحب   : األول  الطرف 
ميلود،  الفردي  السيد  التجا6ي 
الوطنية  التعريف  لشطاقة  الحامل 
زوجته  عنه  تنوب    G-(0(2 6قم 
الحاملة  قشيبش،  زهراء  السيدة 
GB- لشطاقة التعريف الوطنية 6قم 
75)32 بموجب وكالة مصادق عليها 

بتا6يخ 0) فبراير 2022.
 STATION والطرف الثاني : شركة
مقرها   ،SERVICE ESPERANCE
بمحطة افريقيا سيدي عالل التازي، 
القانوني  مسيرها  شخص  في  ممثلة 
السيد الفري حميد، الحامل لشطاقة 

.GB-23821 التعريف الوطنية 6قم
فقد أسندت مهمة التسيير الحر 
 STATION لشركة  التجا6ي  لألصل 
ملدة  وذلك   SERVICE ESPERANCE
تسعة سنوات تبتدئ من تا6يخ توقيع 

العقد من قشل الطرفي3.
للتجديد  قابل  العقد  هذا  إ3 

بصفة تلقائية.
لهذا  القانوني  اإلشها6  تم  لقد 
53) من مدونة  العقد طشقا للفصل 

التجا6ة باملغرب.
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KIPASA
SARL AU

تصفية الشركة
تعيي3 املصفي

تحديد مقر التصفية
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
قر6   2022 فبراير   25 املنعقد بتا6يخ 

 KIPASA لشركة  الوحيد  الشريك 

مايلي :

حل الشركة السابق ألوانه.

الدغمي  زكرياء  السيد  تعيي3 

مقر  وتحديد  للشركة  كمصفي 

عشد  شا6ع   99,103  : ب  التصفية 

املحيط،  حي  الخطابي،  الكريم 

الرباط.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما16   3 بتا6يخ  بالرباط  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 22551).
من أجل االستخالص والشيا3
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MAROC TECHNOLOGIE
شركة ذات مسؤولية محدودة 

6أسمالها 300.000 د6هم

مقرها االجتماعي 34 جشل العيا�سي 

أكدال الرباط

السجل التجا6ي 6قم 7)277 الرقم 

الضريبي 3300345

تحويل املقر االجتماعي 
قر6 الجمع العام للشركة املنعقد 

بتا6يخ 31/05/2021 ما يلي : أوال 

 59  : إلى  االجتماعي  املقر  تحويل 
زنقة اوكيمد3 اكدال الرباط

القانو3  من   4 الفصل  تغيير 

األسا�سي للشركة.

األسا�سي  القانو3  على  املوافقة 

املعدل للشركة تشعا لذلك.

لدى  القانوني  اإليداع  تم   : ثانيا 

التجا6ية  باملحكمة  الضشط  كتابة 

تحت   02/03/2022 بتا6يخ  بالرباط 
6قم 22525).

ملخص من اجل النشر 

املتصرف
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BELKA OMEGA TRAVAUX
SARL AU

CAPITAL DE 100.000 DHS

 BLOC N° 120 LOTISSEMMENT

 EXTENTIO HAY MOULAY

RACHID LAAYOUNE

RC : 9577

بموجب عقد عرفي مسجل بتا6يخ 

تم تفويت حصص   2022 يناير   27

الحامل  قساوي  بل  عشا1  السيد 

 V(273(9 6قم  الوطنية  للشطاقة 

بالكامل للسيدة كوثر ايتمي الحاملة 

 BM35(14 6قم  الوطنية  للشطاقة 

د6هم   (00.000 قيمتها  الشالغة 

ليصشح توزيع األسهم بالشركة كالتالي :

السدية كوثر ايتمي : 000) حصة 

أنها  د6هم أي   (00 قيمة كل حصة 

الشركة  مال  6أ1  تملك  أصشحت 

بالكامل.

الشركة  تسيير  إسناد  تم  كما 

للسيدة كوثر ايتمي لوحدها وملدة غير 

محدودة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 573 6قم  تحت  بالعيو3  االبتدائية 

بتا6يخ 2 ما16 2022.
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 OPTIMUM  

 CONSTRUCTION ET

 AMENAGEMENT SARL AU
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة بشريك وحيد .
مقرها  د6هم،   (0.000 6أسمالها 
 21 االندلس  6ياض  االجتماعي  

الحمبرة 3 شقة ) حي 6ياض الرباط.  

 OPTIMUM«  : التسمية 

 C O N S T R U C T I O N

  »AMENAGEMENT SARL AU

أعمال املختلفة وإنشاء   : الهدف 

وتطوير جميع أنواع املشاني. 
االندلس  6ياض  االجتماعي   املقر 

6ياض  حي   ( شقة   3 الحمبرة   21

الرباط.
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: حدد 6أسمال  6أ1 مال الشركة 
الشركة في 0.000) د6هم .

عمر  السيد   : الشركة  تسيير 
بنسودة .

اإليداع القانوني : وقد تم اإليداع 
القانوني باملحكمة التجا6ية بالرباط  

.RC:158275 : تحت 6قم
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SAJI
(SARL AU( 

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
بشريك واحد  

6قم السجل التجا6ي 9997)) 
الرباط

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤ6خ في 0) نوفمبر )202 تم :

  SAJI تحويل املقر الرئي�سي لشركة
حسا3   2 شقة  عنابة   3 زنقة  من 
6قم  الشقة   ،30 عما6ة  إلى  الرباط 
زنقة موالي احمد لوكلي حسا3   ،8

الرباط
االسا�سي  القانو3  صياغة  إعادة 

للشركة خاصة املادة 4.
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NEXT LEAF PHARMA
SARL AU

ش.ذ.م.م.ش.و.
تأسيس

في مؤ6خ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
 )) فبراير 2022 تم تأسيس الشركة:

االسم :
.NEXT LEAF PHARMA  SARL AU 
الهدف االجتماعي : تصنيع وتوزيع 
األدوية القائمة على الحشيش الطبي

االستيراد والتصدير.
املقر االجتماعي : عما6ة 58 الشقة 

3 أ شا6ع واد سشو أكدال الرباط.
مقدا6ه   : الشركة  6أسمال 
 (0000 000.000) د6هم مقسم إلى 
حصة  كل  مقدا6  اجتماعية  حصة 

00) د6هم.
 CLINT JOHN CERNY السيد 

0000) حصة اجتماعية.
املدة : 99 عاما.

 CLINT السيد  يعتبر   : التسيير 
والسيدة   JOHN CERNY
مسيرين   QINGFENG ZENG

للشركة ملدة غير محددة.
الجهوي  باملكتب  اإليداع  تم 
ما16   3 بتا6يخ  بالرباط  لالستثما6 
التجا6ي  السجل  6قم  تحت   2022

.(58309
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BAQ ALLIANCE
SARL

RC : 17739
بمقت�سى عقد عرفي مؤ6خ ب 20 
العام  الجمع  قر6   ،202( ديسمبر 
 baq االستثنائي لشركة باك اليونس

alliance sarl مايلي :
1400) حص  املصادقة على هشة 
اجتماعية اململوكة من طرف السيدة 
قيابي خديجة لفائدة ابنها السيد بادة 
سعيد الحامل للشطاقة الوطنية 6قم 

.AB 34321
سعيد  السيد  العام  الجمع  قشل 

بادة كشريك جديد بالشركة.
قشل الجمع العام استقالة السيدة 
التسير  مهام  من  خديجة  قيابي 
وناصر  السيدة  تعيي3  على  وصادق 
أسماء الحاملة للشطاقة الوطنية 6قم 
للشركة  ثانية  كمسيرة   X 2(7423

ملدة غير محدودة.
تم اإليداع القانوني لدى مصالح 
السجل التجا6ي باملحكمة االبتدائية 
بسال يوم فاتح ما16 2022 تحت 6قم 

.203
300 P

 SOCIETE IMMOBILIERE
GABBES

شركة ذات املسؤولية املحدودة
6أسمالها 000.000.) د6هم

مقرها االجتماعي : كلم 10,600 
تمديد، شا6ع الشفشاوني، عي3 

السشع، الحي الصناعي
الدا6 الشيضاء

بمقت�سى محضر الجمع العام غير 
نوفمبر   21 بتا6يخ  املنعقد  العادي 

)202 تم اتخاذ القرا6ات التالية :

كيرا3  بن  غيتة  السيدة  وهشت 
لصالح  اجتماعية  حصة   594

شقيقها السيد ناصر بن كيرا3.
 594 الكتاني  وهشت السيدة 6جاء 
حصة اجتماعية لصالح ابنها السيد 

محمد 6�سى بن كيرا3.
تحيي3 النظام األسا�سي للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

3 ما16 2022، تحت 6قم )544)8.
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SOCIETE ERELEM
شركة ذات املسؤولية املحدودة
6أسمالها 0.550.000) د6هم

مقرها االجتماعي : الحي الصناعي 
احد السوالم، برشيد

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
الوحيد  للشريك  العادية  للقرا6ات 
تم   2022 فبراير   23 بتا6يخ  املنعقد 

اتخاذ القرا6ات التالية :
 Franciscus السيد  إقالة 
من   Johannes STRUIWING

منصشه كمسير للشركة.
 Pal Martin السيد  تعيي3 
للجنسية  حامل   LADSTEN

الدنما6كية، كمسير جديد للشركة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
2 ما16  بتا6يخ  ببرشيد  االبتدائية 

2022، تحت 6قم 229.
302 P

FIDUCIAIRE BOUSSIF SAID

 GROUPE ERRBIE N° 19 TAKADDOUM

RABAT

 SOCIETE FREINDS
PHARMA

SARL
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

(35475
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
بتا6يخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
تم  تما6ة  بمدينة   2022 يناير   7

تأسيس شركة بالصفات التالية :

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
املسؤولية املحدودة.

.FREINDS PHARMA : التسمية
وتوزيع  بيع   : االجتماعي  الغرض 
الصيدالنية  الششه  املنتجات  جميع 
بشكل  وتسويق  بيع  الطشية  والششه 
عام ألي نوع من أنواع مستحضرات 
الرعاية،  املسعفي3،  التجميل، 
واملكمالت  املنتجات  الجمال، 

الصيدالنية الغير الدوائية.
حي   79 6قم   : االجتماعي  املقر 

املعمو6ة شا6ع الطلح تما6ة.
املدة : 99 سنة ابتداء تا6يخ تقييد 

الشركة في السجل التجا6ي.
في  محدد  وهو   : الرأسمال 
 (000 إلى  مقسم  د6هم   (00.000
للحصة  د6هم   (00 بقيمة  حصة 

موزعة كالتالي :
السيد يزيد عزمي : 250 حصة.

 500  : معروف  حسن  السيد 
حصة.

السيدة أميمة عقيد : 250 حصة.
التسيير : السيد يزيد عزمي مسير 

للشركة ملدة سنتي3.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   (1 بتا6يخ  بتما6ة  االبتدائية 

2022 تحت 6قم 7471.
303 P

CAGEX GROUP
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 
شريك وحيد

6أسمالها : 000.000.) د6هم
مقرها االجتماعي : 51)، شا6ع أبو 
زيد دادو�سي املعا6يف الدا6 الشيضاء

6قم السجل التجا6ي : 339)53
للجمعية  عرفي  محضر  على  بناء 
في  املؤ6خة  االستثنائية  العمومية 
 CAGEX« لشركة   202( ديسمبر   29
GROUP SARL AU« ش.م.م ش.و 
ذات 6أسمال 000.000.) د6هم، قر6 

الشريك الوحيد ما يلي :
التجا6ي  السجل  6قم  تشطيب 
 CAGEX للرباط إثر نقل مقر الشركة
زيد  أبو  شا6ع   ،(51 إلى   GROUP

دادو�سي املعا6يف الدا6 الشيضاء.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما16   3 بتا6يخ  بالرباط  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 495).
الستخراج وذكر

املسير

304 P

EXPERTANS
 SARL AU

تأسيس شركة محدودة املسؤولية 
بشريك وحيد  

مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى   -  I
تمت   ،03/03/2022 يوم  بالرباط 
لشركة  التأسي�سي  القانو3  صياغة 
وحيد،  بشريك  املسؤولية  محدودة 

لها الخصائص التالية :
.»EXPERTANS«   : التسمية

الهدف : استشا6ات ادا6ية.
 0( 6قم  شقة   : االجتماعي  املقر 
عما6ة )2  زنقة د6عة اكدال الرباط.

سنة إبتداءا من تا6يخ   99  : املدة 
تأسيس الشركة.

الرأسمال : حدد 6أسمال الشركة 
في مشلغ 00.000) د6هم.

اإلدا6ة : عهد تسيير الشركة السيد 
هشام بريطل.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
غاية )3 دجنبر.

القانوني  اإليداع  تم   -  II
التجا6ي  بالسجل  الشركة  وتسجيل 
بتا6يخ  بالرباط،  التجا6ية  للمحكمة 

03/03/2022، تحت 6قم 22552).
305 P

FIZAZI CONSULTING

TEMPS VERT
شركة مساهمة

6أسمالها االجتماعي 89.850.000 
د6هم

املقر االجتماعي : مركب الفخا6 
بالولجة

إعال3 تغيير متصرف و6ئيس مجلس 
اإلدا6ة

بمقت�سى محضر الجمعية العامة 
 TEMPS VERT الشركة  لشركاء 
بتا6يخ تمت  والتي  مساهمة  شركة 

تم تعيي3 السيد   ،202( يوليو   (2  

مجلس  كرئيس  الغزاوي  حسني 

بدل  بالشركة  ومتصرف  اإلدا6ة 

السيد سعيد زا6و متصرف مستقل 

و6ئيس مجلس اإلدا6ة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني لدى املحكمة التجا6ية بسال 

6قم  تحت   2022 فبراير   28 بتا6يخ 

.38448

وتم إيداع تصريح تغييري بنفس 

التا6يخ تحت 6قم  املحكمة في نفس 

.2(5

306 P

LE 73
SARL AU

في  مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

قد   ،2022 فبراير   (5 الرباط بتا6يخ 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة بشريك واحد .

.LE 73 : التسمية

مطعم/     : االجتماعي  الهدف 

/مقهى  السريعة  الوجشات  سناك 

الشاي.
6أسمال الشركة : 00.000) د6هم 

فئة  من  حصة   (000 إلى  مقسمة 

00) د6هم للحصة الواحدة.

 (000 الرغيوي  هند   : السيدة 

حصة.

من  ابتداءا  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي أي من تا6يخ وضع 

السجل التجا6ي.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

)3 دجنبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تا6يخ التسجيل.

6قم  خلدو3  ابن  تجزئة  املقر: 
واحد زنقة واد املخاز3 مركز التجا6ي 

شنا3 6قم 9 هرهو6ة تما6ة.

املسير :هند الرغيوي.
  : التجا6ي  بالسجل  التقييد  6قم 

)3512) تم ايداع باملحكمة االبتداية 

تما6ة تحت 6قم  03/03/2022 تحت 

الرقم )759. 

307 P

INTERTOILE
SARL

التصفية املسشقة
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املنعقد بتا6يخ 29 ديسمبر )202 قر6 

الشركاء ما يلي :

التصفية املسشقة للشركة بتا6يخ 

29 ديسمبر )202.

برنو�سي  كمال  السيد  تعيي3 

مصف للشركة.

بالعنوا3  التصفية  مقر  تحديد 

الرباط  قريرية طريق  تجزئة   : التالي 
6قم 4) طنجة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

التجا6ية  املحكمة  لدى  الضشط 

تحت   2022 يناير   (8 بطنجة بتا6يخ 
6قم 250003.

308 P

 SOCIETE CABINET

BAROUDI HAJAR ELHAINI
SARL AU

بتا6يخ  املمضية  للعقود  طشقا 
القانو3  تحرير  تم   ،2022 يناير   (3

الخصائص  ذات  لشركة  األسا�سي 

فبراير   8 بتا6يخ  واملسجلة  التالية 

: 2022

ذات  شركة   : القانونية  الصفة  

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

االستشا6ات   : االجتماعي  الهدف 

االجتماعية والتكوين.

د6هم   (00.000  : الرأسمال 

فئة  من  حصة   (.000 إلى  مقسمة 

00) د6هم للحصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

)3 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تا6يخ التسجيل.
املقر االجتماعي : زاوية زنقة الكرم 

وشا6ع اال6ز عما6ة 6قم ) شقة 6قم 8 

حي الرياض الرباط.

التسيير : برودي هاجر.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضشط باملحكمة التجا6ية بالرباط. 
 : التجا6ي  بالسجل  التقييد  6قم 

.(579(5

309 P

STE LUX HI CAR
SARL AU

بمقت�سى عقد عرفي مؤ6خ بالدا6 

تم   2022 فبراير   23 بتا6يخ  الشيضاء 

تأسيس شركة باملواصفات التالية :

 LUX HI CAR SARL  : التسمية 

.AU
3)) محل  زنقة   : املقر االجتماعي 
األلفة الدا6   E ب مجموعة   (1 6قم 

الشيضاء.

الهدف االجتماعي : كراء السيا6ات 

بدو3 سائق.

ذات  شركة   : القانوني  الشكل  

املسؤولية املحدودة بالشريك وحيد.

الرأسمال : 00.000) د6هم.

الحصص : السيدة هيام محفاض 

: 000.) حصة.

: تم تعيي3 السيد نعما3  التسيير 

الوطنية  للشطاقة  الحامل  محفاض 
6قم BK102322 مسيرا للشركة ملدة 

غير محددة.

من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

فاتح يناير إلى )3 ديسمبر .

املدة : تم تحديدها في 99 سنة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

للدا6  التجا6ية  باملحكمة  القانوني 

2022 تحت  3 ما16  الشيضاء بتا6يخ 
6قم 55)5)8. والسجل التجا6ي 6قم 

.534153

310 P

STE YACO IMPORT
SARL AU

بمقت�سى عقد عرفي مؤ6خ بالدا6 

تم   2022 فبراير   (7 بتا6يخ  الشيضاء 

تأسيس شركة باملواصفات التالية :

 YACO IMPORT  : التسمية 

.SARL AU
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 (38 زنقة   52  : االجتماعي  املقر 

د6ب الخير عي3 الشق الدا6 الشيضاء.

وشراء  بيع   : االجتماعي  الهدف 

السيا6ات  واكسسوا6ات  أجزاء 

واالستيراد والشيع بنصف الجملة.

ذات  شركة   : القانوني  الشكل  

املسؤولية املحدودة بالشريك وحيد.

الرأسمال : 00.000) د6هم.

الحصص : السيد ياسر اليعقوبي 

: 000.) حصة.

تم تعيي3 السيد ياسر   : التسيير 

الوطنية  للشطاقة  الحامل  اليعقوبي 

مسيرا للشركة ملدة   BJ33407( 6قم 

غير محددة.

من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

فاتح يناير إلى )3 ديسمبر .

املدة : تم تحديدها في 99 سنة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

للدا6  التجا6ية  باملحكمة  القانوني 

2022 تحت  3 ما16  الشيضاء بتا6يخ 

6قم 54)5)8. والسجل التجا6ي 6قم 

.534157

311 P

BORDELAIS B & C
SARL

النشأة
بواسطة عقد عرفي مؤ6خ في   -  (

حر6 قانو3 شركة   ،2022 يناير   3(

باملميزات  محدودة  مسؤولية  ذات 

التالية :

 BORDELAIS B & C  : التسمية 

.SARL

املوضوع : نقل كل الشضائع واملواد 

بواسطة كل الوسائل.

املقر األسا�سي : تجزئة إقامة حقل 

دو ليز عما6ة أ م.1. 6قم 4 الطابق 3 

شقة 6قم 1) املحمدية.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تحت  التجا6ي  السجل  في  تسجيلها 

6قم 30003.

6أ1 املال : 20.000 د6هم مقسم 

00) د6هم  200 حصة من فئة  إلى 

للواحدة توزع بي3 الشريكي3 :

) - السيد جالل جوهري، مسير 

شركة، يقطن بفرنسا : زنقة نيكوال 

بوسا3 شقة 288 طالنس 33400.

2 - السيدة أحمد شناوي، مسير 

شركة، يقطن بفرنسا : 8 شا6ع ألشير 

بنسشة   ،28200 شاطودا3  شويتز 

لكل  00) حصة  )أي  للواحد   %50

واحد منهما).

اإلدا6ة : يشرف عليها الشريكا3، 

أعاله،  مذكو6ة  املدنية  حالتهما 

يوقعا3 ازدواجيا.

الشريكي3،  لفائدة  كلها   : األ6باح 

القانونية،  املدخرات  نقص  بعد 

الشنود األخرى منصوص عليها ضمن 

قانو3 91-5 في شأ3 الشركات ذات 

املسؤولية املحدودة.

2 - نفذ اإليداع القانوني باملحكمة 

التجا6ية باملحمدية في تا6يخ 28 فبراير 

2022 تحت 6قم 5)4.
اإلدا6ة

312 P

LA MAISON L J
6أسمالها 00.000) د6هم

شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد

مقرها االجتماعي : 21 شا6ع مر1 

السلطا3 الطابق األول 6قم 3 الدا6 

الشيضاء

1 ت 5219)5

بمقت�سى قرا6 الغير عادي للشريك 

لقد   2022 يناير   20 بتا6يخ  الوحيد 

تقر6 ما يلي :

نقل املقر االجتماعي للشركة   -  (

من 21 شا6ع مر1 السلطا3 الطابق 

السكن  تجزئة   93 إلى   3 6قم  األول 

بالدا6  الشق  عي3   ( 6قم  املنو6 

الشيضاء.

 MAISON« تغير التسمية إلى   -  2

مع زيادة شعا6 تجا6ي للشركة   »L J

.»NEW ME«

األسا�سي  القانو3  تحديث   -  3

للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجا6ية بالدا6 الشيضاء يوم 2 ما16 

2022 تحت 6قم )507)8.
بيا3 مختصر

313 P

 SHAMMA SERVICES

LAAYOUNE

تأسيس شركة
تشعا للعقد العرفي بتا6يخ 25 يناير 

تم وضع قواني3 الشركة ذات   2022

املميزات التالية :

 SHAMMA SERVICES : التسمية

.LAAYOUNE

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

الشريك  وذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

يتعلق نشاط الشركة   : املوضوع 

سواء باملغرب أو خا6جه :

وتصدير،  استيراد  عامة،  تجا6ة 

وتصدير املواد الغذائية.

املقر الرئي�سي : حي القد1 تجزئة 

الراحة زنقة أزمول الطيح 6قم 071)، 

العيو3.

مشلغ  في  حدد   : الرأسمال 

 (.000 إلى  د6هم مقسمة   (00.000

حصة من فئة 00) للواحدة في ملك 

 KOULA M’LAND GILLES السيد 

.LANDRY KADER

السيد  طرف  من  تسير   : اإلدا6ة 

 KOULA M’LAND GILLES

 LANDRY KADER

بكتابة  تم   : القانوتي  اإليداع 

الضشط باملحكمة االبتدائية بالعيو3 

6قم  تحت   2022 فبراير   24 بتا6يخ 

6قم  تجا6ي  سجل   501/2022

.40459

314 P

GYNE TRAM
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة 
بشريك وحيد

6أسمالها 500.000 د6هم
مقرها االجتماعي : الشقة 6قم 4 

الطابق األول إقامة قاد6 مر1 الخير 
تما6ة

تأسيس
 7 بتا6يخ  عرفي  عقد  بموجب 
على  املصادقة  تمت   2022 فبراير 
ذات  لشركة  األسا�سي  القانو3 
وحيد  بشريك  محدودة  مسؤولية 

ذات الخصائص التالية :
 GYNE  : التجا6ية  التسمية 

.TRAM
ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.
األشغال  في  مقاول   : الهدف 

املختلفة أو الشناء.
العمليات  جميع  عامة  بصفة 
مشاشرة بصفة  املرتشطة   التجا6ية 

 او غير مشاشرة بنشاط الشركة.
 4 6قم  الشقة   : االجتماعي  املقر 
الطابق األول إقامة قاد6 مر1 الخير 

تما6ة.
د6هم   500.000  : املال  6أ1 
فئة  من  حصة   5.000 إلى  مقسمة 

00) د6هم للحصة الواحدة.
املدة : 99 سنة بعد التأسيس.

محمد  ملعمري  السيد   : التسيير 
ملدة غير محدودة.

وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة 
ما16   3 بتا6يخ  بتما6ة  االبتدائية 

2022 تحت 6قم 1.ت. 9)351).
315 P

STE TRAVITAD
SARL AU

الرأسمال : 00.000) د6هم
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة بشريك واحد
بمقت�سى عقد عرفي بسال بتا6يخ 
القانو3  وضع  تم   ،2022 فبراير   4
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الخصائص  ذات  واحد،  بشريك 

التالية :
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.TRAVITAD : التسمية االجتماعية
تجا6ة   -  (  : االجتماعي  الهدف 
عامة. 2 - مقاول في األشغال املختلفة 

واألعمال.
شا6ع   24 6قم   : االجتماعي  املقر 
األمير سيدي محمد حي الرشاد القرية 

سال.
املدة االجتماعية : 99 سنة ابتداء 

من تا6يخ تأسيسها.
حدد   : االجتماعي  الرأسمال 
 (00.000 مشلغ  في  الشركة  6أسمال 
د6هم مقسم على 000.) بنسشة 00) 
د6هم موزع على 000) حصة من فئة 

00) د6هم للحصة وزعت كما يلي :
 (000  : الكراب  معاد  السيد 

حصة.
من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 
فاتح يناير إلى )3 ديسمبر من كل سنة.
تم تعيي3 السيد معاد   : التسيير 
للشركة  وحيد  كمسير  الكراب، 
وكموقع على الوثائق الشنكية ملدة غير 

محدودة.
تم إيداع السجل التجا6ي بمكتب 
بسال  االبتدائية  باملحكمة  الضشط 
 : تحت 6قم   2022 فبراير   2( بتا6يخ 

.35499
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ALU6
SARL AU
تأسيس

.ALU1 SARL AU : اسم الشركة
الهدف االجتماعي : -

6يتا  تجزئة   (7  : االجتماعي  املقر 
9)/7) متجر 3 بوزنيقة.

6أسمال الشركة : 00.000) د6هم 
مقسمة لـ 000) حصة من فئة 00) 

د6هم للحصة الواحدة.
000) حصة من فئة 00) د6هم 

للسيد ياسي3 الحنفي هوايت3. 
التسيير : ياسي3 الحنفي هوايت3.

التجا6ي  بالسجل  التقييد  6قم 
 : بشنسليما3  االبتدائية  باملحكمة 

.7397
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 HORIZON CERAMIC ET
TRAVAUX
 S.A.R.L AU

إعال3 تأسيس شركة تشعا لتحول 
الشكل القانوني

 HORIZON  : الشركة  اسم 
 CERAMIC ET TRAVAUX   S.A.R.L

.AU
الهدف االجتماعي : مطو6 عقا6ي.

سيدي  تجزئة   : االجتماعي  املقر 
العربي 6قم 2342 عي3 عودة تما6ة.

  (.230.000  : الشركة  6أسمال 
حصة من   (2300 د6هم مقسمة ل 

فئة 00) د6هم للحصة الواحدة .
 (00 ِفئة  من  حصة   (2300  -

د6هم للسيدة زمري عائشة.
- التسيير: عائشة زمري.

التجا6ي  بالسجل  التقييد  6قم 
 : بتما6ة  االبتدائية  باملحكمة 

.(35599
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BUILDING & TILE STORE
)MED JAWHAR (BTS MJ

SARL AU

إعال3 تعديالت بالشركة
 BUILDING &  : الشركة  اسم 
 TILE STORE MED JAWHAR (BTS

.MJ ( SARL AU
6فع 6اسمال الشركة من 00.000) 

د6هم  ليصشح  500.000 د6هم.
باملحكمة  القانوني  اإليداع 

االبتدائية بتما6ة تحت 6قم 7572.
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CREATIVE ESN
SARLAU

 CREATIVE : اسم الشركة الشركة
ESN SARLAU

خدمات   : االجتماعي  الهدف 
تكنولوجيا  محلل  مبرمج،  إعالمية، 

املعلومات.
املسيرة   5 امل   : االجتماعي  املقر 
6قم 119 حي يعقوب املنصو6 الرباط.

6أسمال الشركة : 00.000) د6هم 
مقسمة ل 000) حصة من فئة 00) 

د6هم للحصة الواحدة.
د6هم   (00 000) حصة من فئة 

للسيد محمد الحسني.
التسيير : محمد الحسني.

التجا6ي  بالسجل  التقييد  6قم 
بالرباط : 58035).
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PARA POWERS SANTELAB
SARL

تأسيس شركة
بتا6يخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
القانو3  إحداث  تم   2022 يناير   4
األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية 

تتلخص فيما يلي :
 PARA POWERS  : التسمية 

SANTELAB SARL
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية محدودة.
تاجر   : االجتماعي  الهدف 
للمنتجات التجميلية بنصف الجملة 

وبالتجزئة.
املقر االجتماعي : الطابق األ6�سي، 
محل   ،2 مشنى   ،9 بلوك   ،1 النخيل 

6قم )، أهداف أز6و.
املدة : 99 سنة.

6أسمال الشركة : 800.000 د6هم 
حصة اجتماعية   8000 مقسمة إلى 
من فئة 00) د6هم للحصة الواحدة.

السيدة لشنى بن صاي   : التسيير 
والسيد الكوباي عشد القاد6 عمر ملدة 

غير محدودة.
 : الفترة املعمول بها خالل السنة 

تشدأ من فاتح يناير إلى )3 ديسمبر.
لفائدة   %5 بعد خصم   : األ6باح 
االحتياط القانوني الفائض يتصرف 

فيه حسب قرا6 الشركاء. 
السجل التجا6ي : 3)7) أز6و.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
أز6و  االبتدائية  باملحكمة  القانوني 

برقم 81 بتا6يخ 2 ما16 2022.
من أجل االستخالص والشيا3
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استيثاقية ميموزا

مكتب قانوني للمحاسشة

التحكيم الدولي والوساطة

الطابق األول إقامة بال 6وزا 6قم 3 القنيطرة

الهاتف : 037.37.15.12

سيرينا سبا

شركة ذات مسؤولية محدودة

6أسمالها : 00.000) د6هم

مقرها االجتماعي : طريق مهدية 

تجزئة الحدادة 6قم 2245 6قم 2) 

وطريق مهدية تجزئة الحدادة

6قم 2245 6قم 3) القنيطرة

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة بشريك منفرد

حر6  عرفي  عقد  بمقت�سى 

 2022 يناير   5 بتا6يخ  بالقنيطرة 

تم   2022 يناير   25 واملسجل بتا6يخ 

محدودة  مسؤولية  ذات  تأسيس 

بشريك منفرد بميزاتها التالية :

سشا  سيرينا   : التسمية 

ش.ذ.م.م.ش.م.

الهدف :حمام - قاعة التجميل.

مهدية  طريق   : االجتماعي  املقر 

 (2 6قم   2245 الحدادة 6قم  تجزئة 

6قم  الحدادة  تجزئة  مهدية  وطريق 

2245 6قم 3) القنيطرة.

املدة : 99 سنة.

الرأسمال : حدد في مشلغ 00.000) 

من  حصة   (000 إلى  مقسم  د6هم 

د6هم للحصة كلها مكتتشة   (00 فئة 

ومؤداة بكاملها وموزعة على املساهم 

املنفرد.

زهرة  عليزو  السيدة  التسيير 

ديسمبر   (( بتا6يخ  مزدادة  مغربية 

978) بالقنيطرة ملدة غير محدودة.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

)3 ديسمبر.

التسجيل تم باملحكمة االبتدائية 

بتا6يخ   14.38( بالقنيطرة تحت 6قم 

24 فبراير 2022.
لإلشا6ة والتنبيه

322 P
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استيثاقية ميموزا

مكتب قانوني للمحاسشة

التحكيم الدولي والوساطة

الطابق األول إقامة بال 6وزا 6قم 3 القنيطرة

الهاتف : 037.37.15.12

ترانس ماي هاوس
شركة ذات مسؤولية محدودة

6أسمالها : 00.000) د6هم
مقرها االجتماعي : تجزئة االمل ) 

6قم 2014 القنيطرة
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة بشريك منفرد
حر6  عرفي  عقد  بمقت�سى 
 2022 فبراير   (8 بتا6يخ  بالقنيطرة 
 2022 فبراير   23 بتا6يخ  واملسجل 
تم تأسيس ذات مسؤولية محدودة 

بشريك منفرد بميزاتها التالية :
هاو1  ماي  ترانس   : التسمية 

ش.ذ.م.م.ش.م.
الهدف :نقل األشخاص.

 ( تجزئة االمل   : املقر االجتماعي 
6قم 2014 القنيطرة.

املدة : 99 سنة.
الرأسمال : حدد في مشلغ 00.000) 
من  حصة   (000 إلى  مقسم  د6هم 
د6هم للحصة كلها مكتتشة   (00 فئة 
ومؤداة بكاملها وموزعة على املساهم 

املنفرد.
لكماد  جمال  السيد  التسيير 
ما16   8 بتا6يخ  الجنسية  مغربي 

989) باسفي ملدة غير محدودة.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

)3 ديسمبر.
التسجيل تم باملحكمة االبتدائية 
بتا6يخ   14.403 بالقنيطرة تحت 6قم 

فاتح ما16 2022.
لإلشا6ة والتنبيه
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STE NUDGING
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
مقرها االجتماعي : 48، الشقة )

شا6ع فال أولد عمير أكدال الرباط
تأسيس شركة

بتا6يخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
2022 بالرباط، تم تأسيس  24 يناير 

شركة تحمل الخصائص التالية :

 STE NUDGING  : التسمية 

ش.م.م.

النصائح   : االجتماعي  الهدف 

اإلدا6ية والتوجيه والتد6يب.
د6هم   (00.000  : املال  6أ1 

حصة اجتماعية   (000 مقسمة إلى 

موزعة  للحصة  د6هم   (00 بقيمة 

كالتالي :

500 حصة اجتماعية بقيمة 00) 

د6هم للحصة بحوزة السيدة فطومة 
زيكري.

500 حصة اجتماعية بقيمة 00) 

د6هم للحصة بحوزة السيدة 6شيدة 

املوفي.

من تا6يخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التقيد بالسجل التجا6ي.

 ( الشقة   48  : االجتماعي  املقر 

شا6ع فال أولد عمير أكدال الرباط.

بسمة  السيدة  تعيي3   : التسيير 

الشهدي مسيرة ملدة غير محدودة.

الضشط  بكتابة  اإليداع  تم  لقد 

باملحكمة التجا6ية بالرباط تحت 6قم 
6قم   2022 ما16   2 بتا6يخ   (22527

التقيد بالسجل التجا6ي )5825).
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ALPHA MCS
SARL

تأسيس شركة
تم  بسال،  عرفي  عقد  بمقت�سى 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

الخصائص  تحمل  والتي  املحدودة 

التالية :

ALPHA MCS : التسمية

الهدف االجتماعي :

مقاول أشغال تنظيف.

مقاول نقل الشضائع.

استيراد بيع بنصف جملة.
6أسمال الشركة : 00.000) د6هم 

فئة  من  حصة   (000 إلى  مقسمة 

د6هم للحصة الواحدة موزعة   (00

على الشكل التالي :

السيد منعم الشائب 500 حصة.

السيد منير سقام 500 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهائي أي من تا6يخ وضع 

السجل التجا6ي.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
)3 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تا6يخ التسجيل.
موالي  حي   : االجتماعي  املقر 
إسماعيل سكتو6 2 6قم 529) سال.

املسير : السيد منعم الشائب.
السجل التجا6ي : ))355.
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 SOCIETE WISATAT
L’OUDAYA

SARL AU
وساطة لوداية

شركة ذات مسؤولية محدودة 
بشريك وحيد 

بتا6يخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بعض  تغيير  تم   ،2022  /02/  03

خصائص الشركة كالتالي :
صفندلة  مفدي  السيد  فوت 
الوطنية  التعريف  لشطاقة  الحامل 
حصصه  جميع   D555945 6قم 
حصة   (000 وقد6ها  االجتماعية 
الى السيدة سهام صفندلة الحاملة 
6قم الوطنية  التعريف  لشطاقة 

 . D43318(
مفدي صفندلة  السيد  استقالة 

من منصشه كمسير للشركة.
صفندلة  سهام  السيدة  تعيي3 

مسيرة للشركة ملدة غير محدودة.
 (00.000  : الشركة  6أسمال 
د6هم مقسمة إلى 000) حصة قيمة 
تحريرها  تم  د6هم   (00 واحدة  كل 

بالكامل وموزعة كما يلي :
 (000 صفندلة  سهام  السيدة 

حصة.
املجموع 000) حصة.

تغيير الفصول 7 و 4) من القانو3 
االسا�سي للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتا6يخ  بالرباط  التجا6ية 

03/03/2022 تحت 6قم 477).
قصد النشر و اإلعال3
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KHD GOLDEN
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ملساهم وحيد
بمقت�سى سند عرفي محر6 بسال 

فقد أنشأت   ،202( ديسمبر   (3 في 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

ملساهم وحيد والتي تتصف كالتالي :

KHD GOLDEN : التسمية

الهدف : 

النظافة.

أشغال مختلفة.

شا6ع األمير   24  : املقر االجتماعي 

سيدي محمد حي الرشاد القرية سال.

سنة تنطلق من يوم   99  : الفترة 

التأسيس.

 (00.000  : االجتماعي  الرأسمال 

حصة من   (000 إلى  د6هم مقسمة 

فئة 00) د6هم موزعة كالتالي :

 (000  : ملسربس  خالد  السيد 

حصة.

التسيير  مهمة  يتولى   : التسيير 

السيد خالد ملسربس.

السنة االجتماعية : من فاتح يناير 

إلى )3 ديسمبر.

اإلنجاز  لتكوين   %5  : األ6باح 

القانوني والحاصل يشقى 6هن إشا6ة 

الجمع العام.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع   

الضشط  محكمة  لدى  القانوني 

 2( يوم  بسال  االبتدائية  باملحكمة 

 38388 6قم  تحت   2022 فبراير 

وسجله التجا6ي هو 35505.
املسير
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DLM SERVICE
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ملساهم وحيد
بمقت�سى سند عرفي محر6 بسال 

فقد أنشأت   ،202( ديسمبر   28 في 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

ملساهم وحيد والتي تتصف كالتالي :
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DLM SERVICE : التسمية
الهدف : 
النظافة.

أشغال مختلفة.
شا6ع األمير   24  : املقر االجتماعي 
سيدي محمد حي الرشاد القرية سال.
سنة تنطلق من يوم   99  : الفترة 

التأسيس.
 (00.000  : االجتماعي  الرأسمال 
حصة من   (000 إلى  د6هم مقسمة 

فئة 00) د6هم موزعة كالتالي :
السيد كريم املالقي : 000) حصة.
التسيير  مهمة  يتولى   : التسيير 

السيد كريم املالقي.
السنة االجتماعية : من فاتح يناير 

إلى )3 ديسمبر.
اإلنجاز  لتكوين   %5  : األ6باح 
القانوني والحاصل يشقى 6هن إشا6ة 

الجمع العام.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع   
القانوني لدى محكمة الضشط  تحت 
االبتدائية  باملحكمة   38387 6قم 
بسال يوم )2 فبراير 2022 تحت 6قم 

السجل التجا6ي هو 35503.
املسير
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 ديوا3 األستاذة صشاح طوك 
موثقة بالدا6 الشيضاء

39 شا6ع 6حال املسكيني، الطابق األول، 6قم )

SAYLOR CORP
SARL

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

تلقته  6سمي  عقد  بمقت�سى   -  (
األستاذة صشاح طوك موثقة بالدا6 
 2022 فبراير   (5 بتا6يخ  الشيضاء 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة بالخصائص التالية :
.SAYLOR CORP SARL : التسمية
ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة.
الشركة   : االجتماعي  الغرض 
لنفسها  سواء  االجتماعي  لغرضها 
مخولة  بالخا6ج  أو  باملغرب  للغير  أو 

للقيام بما يلي :

هو  لحسابها  العقا6ي  اإلنعاش 

للغير ؛

كراء  أو  الشناء  العقا6ي  اإلنعاش 

العقا6ات ؛

الخاص  العقا6ي  اإلنعاش 

باألماكن املعدة للسكن أو للتجا6ة ؛

تهيئة األ6ا�سي الحضرية والعقا6ات 

من خالل الشناء أو التجهيز ؛

جزئي  أو  كلي  بيع  كراء،  شراء، 

للعقا6ات االجتماعية عن طريق الشيع 

والتشادل أو غيره ؛

أعمال الصشاغة التزين والشناء ؛

املساهمة املشاشرة أو غير املشاشرة 

التجا6ية  املعامالت  كل  في  للشركة 

املذكو6ة  باألهداف  عالقة  لها  التي 

أعاله وذلك عن طريق تأسيس شركات 

أسهم،  شراء  طريق  عن  أو  جديدة 

حقوق اجتماعية، االندماج أو غيره ؛

التصدير واالستيراد ؛

املعامالت  جميع  في  املشا6كة 

التجا6ية املرتشطة بهذا املجال ؛

العمليات  كل  عامة  بصفة 

املالية،  التجا6ية،  الصناعية، 

املرتشطة  العقا6ية  غير  أو  العقا6ية 

بصفة مشاشرة أو غير مشاشرة بإحدى 

والتي  أعاله  املذكو6ة  العمليات 

تساعد على ازدها6 الشركة.

الشيضاء  الدا6   : االجتماعي  املقر 

21 شا6ع مر1 السلطا3، الشقة 3، 

الطابق األول.

املدة : 99 سنة.

في  الرأسمال  حدد   : الرأسمال 

 (000 إلى  مقسم  د6هم   (00.000

د6هم   (00 بقيمة  اجتماعية  حصة 

للحصة تم اكتتابها وإيداعها نقدا.

الشركاء :

السيد اسماعيل أبو الغالي بنسشة 

333 حصة اجتماعية ؛

بنسشة  الغالي  أبو  يوسف  السيد 

333 حصة اجتماعية ؛

بنسشة  الغالي  أبو  غيثة  اآلنسة 

333 حصة اجتماعية ؛

الغالي  أبو  الدين  صالح  السيد 

بنسشة ) حصة اجتماعية.

السنة املالية : ابتداء من فاتح يناير 

إلى متم شهر ديسمبر من كل سنة.

تم تعيي3 اآلنسة غيثة   : التسيير 

للشركة  وحيدة  كمسيرة  الغالي  أبو 

باإلمضاء ملدة غير محدودة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  2

التجا6ية  املحكمة  لدى  الضشط 

 بالدا6 الشيضاء بتا6يخ 2 ما16 2022 

تحت 6قم 4945)8.
لإليداع والنشر

األستاذة صشاح طوك
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 ديوا3 األستاذة صشاح طوك 

موثقة بالدا6 الشيضاء
39 شا6ع 6حال املسكيني، الطابق األول، 6قم )

MASSAV TRUST
SARL

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

تلقته  6سمي  عقد  بمقت�سى   -  (

األستاذة صشاح طوك موثقة بالدا6 

 2022 فبراير   (5 بتا6يخ  الشيضاء 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة بالخصائص التالية :

 MASSAV TRUST  : التسمية 

.SARL

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة.

الشركة   : االجتماعي  الغرض 

لنفسها  سواء  االجتماعي  لغرضها 

مخولة  بالخا6ج  أو  باملغرب  للغير  أو 

للقيام بما يلي :

هو  لحسابها  العقا6ي  اإلنعاش 

للغير ؛

كراء  أو  الشناء  العقا6ي  اإلنعاش 

العقا6ات ؛

الخاص  العقا6ي  اإلنعاش 

باألماكن املعدة للسكن أو للتجا6ة ؛

تهيئة األ6ا�سي الحضرية والعقا6ات 

من خالل الشناء أو التجهيز ؛

جزئي  أو  كلي  بيع  كراء،  شراء، 

للعقا6ات االجتماعية عن طريق الشيع 

والتشادل أو غيره ؛

أعمال الصشاغة التزين والشناء ؛

املساهمة املشاشرة أو غير املشاشرة 

التجا6ية  املعامالت  كل  في  للشركة 

املذكو6ة  باألهداف  عالقة  لها  التي 

أعاله وذلك عن طريق تأسيس شركات 

أسهم،  شراء  طريق  عن  أو  جديدة 

حقوق اجتماعية، االندماج أو غيره ؛

التصدير واالستيراد ؛

املعامالت  جميع  في  املشا6كة 

التجا6ية املرتشطة بهذا املجال ؛

العمليات  كل  عامة  بصفة 

املالية،  التجا6ية،  الصناعية، 

املرتشطة  العقا6ية  غير  أو  العقا6ية 

بصفة مشاشرة أو غير مشاشرة بإحدى 

والتي  أعاله  املذكو6ة  العمليات 

تساعد على ازدها6 الشركة.

الشيضاء  الدا6   : االجتماعي  املقر 

21 شا6ع مر1 السلطا3، الشقة 3، 

الطابق األول.

املدة : 99 سنة.

في  الرأسمال  حدد   : الرأسمال 

 (000 إلى  مقسم  د6هم   (00.000

د6هم   (00 بقيمة  اجتماعية  حصة 

للحصة تم اكتتابها وإيداعها نقدا.

الشركاء :

السيد اسماعيل أبو الغالي بنسشة 

333 حصة اجتماعية ؛

بنسشة  الغالي  أبو  يوسف  السيد 

333 حصة اجتماعية ؛

بنسشة  الغالي  أبو  غيثة  اآلنسة 

333 حصة اجتماعية ؛

الغالي  أبو  الدين  صالح  السيد 

بنسشة ) حصة اجتماعية.

السنة املالية : ابتداء من فاتح يناير 

إلى متم شهر ديسمبر من كل سنة.

تم تعيي3 اآلنسة غيثة   : التسيير 

للشركة  وحيدة  كمسيرة  الغالي  أبو 

باإلمضاء ملدة غير محدودة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  2

التجا6ية  املحكمة  لدى  الضشط 

 بالدا6 الشيضاء بتا6يخ 2 ما16 2022 

تحت 6قم 4944)8.
لإليداع والنشر

األستاذة صشاح طوك 

330 P
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RACHE ANNAWRAS
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

والشريك الواحد

6أسمالها : 0.000) د6هم

املقر االجتماعي : تجزئة الفضيلة 

6قم 7، شا6ع عشد الكريم الخطابي، 

تما6ة

تغيير املسير
العادي  الغير  العام  الجمع  قر6 

ليوم 8 فبراير 2022 ما يلي : 

خالد  السيد  استقالة  قشول 

مفضل وتعيي3 السيد 6حال الشنتو 

في مسيرة للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجا6ية بالرباط في 24 فبراير 2022 

تحت 6قم 7)224). 
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YAYA COM
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

والشريك الوحيد

6أسمالها : 00.000) د6هم

املقر االجتماعي : شا6ع موالي 

أحمد لوكيلي، عما6ة 30 الشقة 8، 

حسا3، الرباط

العادي  الغير  العام  الجمع  قر6 

املنعقد في يوم )3 يناير 2022 : 

شا6ع  من  االجتماعي  املقر  نقل 

 30 عما6ة  لوكيلي،  أحمد  موالي 

الرباط إلى شا6ع  حسا3،   ،8 الشقة 

قسا6ية وداد  عشد الكريم الخطابي، 

6قم 74)، املحيط، الرباط.

قشول بيع 000) حصة من السيد 

السيدة  لفائدة  زكرياء  السد6اتي 

عشدو1 إحسا3.

السد6اتي  السيد  استقالة  قشول 

عشدو1  السيدة  وتعيي3  زكرياء 

إحسا3 مسيرة للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 التجا6ية بالرباط في فاتح ما16 2022 

تحت 6قم 22444).

332 P

MATJARDIS
 SARL

في   مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
مؤسسة  تم إنشاء   2022 فبراير   (7
ذات مسؤولية محدودة بالخصائص 

التالية :
. MATJARDIS : التسمية

6أسمال : 00.000) د6هم مقسمة 
على 000) حصة.

عنوا3 الشركة : 51 زنقة إبراهيم 
املحيط   2 6قم   51 عما6ة  الروداني 

الرباط.
توزيع املنتجات   : هدف املؤسسة 

الغذائية وغير الغذائية.
املسير : 

لحسن اهوكا6 ؛
محمد اهوكا6.

الضريشة املهنية : 21304579.
السجل التجا6ي 6قم 58245).

اإليداع القانوني باملحكمة التجا6ية 
بتا6يخ   (22522  بالرباط تحت 6قم   

2 ما16 2022. 
333 P

STE PINCHOS
 شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
السجل التجا6ي بالرباط

تأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي مؤ6خ بتا6يخ 
2022 تم تأسيس شركة  فاتح فبراير 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد خصائصها كالتالي :   
.STE PINCHOS : التسمية

زنقة  زاوية   1  : االجتماعي  املقر 
تشا6يا ومنستر شقة 30، الرباط.

املدة : 99 سنة.
الهدف االجتماعي : هدف الشركة 
خا6جه  أو  املغرب  داخل  سواء 

لحسابها أو لحساب اآلخرين :
شركة إدا6ة املطاعم ؛

إنشاء وتطوير أي مؤسسة مطاعم ؛
تاجر يبيع جميع معدات املطاعم ؛

االستيراد والتصدير.

6أ1 املال : حدد 6أسمال الشركة 

مقسمة  د6هم   (00.000 مشلغ  في 

د6هم   (00 000) حصة من فئة  إلى 

بنسشة  مدفوعة  الواحدة  للحصة 

الوحيد  املساهم  قشل  من   %100

السيد محسي3 الودغيري.

التسيير : تم تعيي3 السيد محسي3 

الودغيري كمسير للشركة.

بتوقيع  الشركة  تلتزم   : التوقيع 

لجميع  الودغيري  محسي3  السيد 

العقود واملعامالت.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني لدى كتابة الضشط باملحكمة 

التجا6ية بالرباط وتم تقييدها بالسجل 

بتا6يخ   (58(29 6قم  تحت   التجا6ي 

24 فبراير 2022.
وهذا بمثابة مقتطف وبيا3            

334 P

حربول عشدالحق

مكتب املحاسشة

1) شا6ع الرباط تازة الجديدة

الهاتف : 1)9)053528

 STE GROUPE ISMN BAT
  شركة محدودة املسؤولية 

6أسمالها االجتماعي : 00.000) 

د6هم

مقرها االجتماعي :  ودادية الهناء، 
6قم 255 - تازة

 بمقت�سى عقد عرفي مؤ6خ بتا6يخ 
القانو3  وضع  تم   2022 فبراير   9

األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية  

ذات الخصائص التالية :

 STE GROUPE ISMN  :التسمية

BAT شركة محدودة املسؤولية.

الهدف: 

منعش عقا6ي ؛

بيع وشراء العقا6ات ؛

أشغال مختلفة أو الشناء.
6أسمال  حدد   : الشركة  6أسمال 

موزعة  د6هم   (00.000 في  الشركة 

إلى  000) حصة اجتماعية من قيمة  

00) د6هم مقسم كالتالي  : 

 500 فرطا1  اسماعيل  السيد 

حصة اجتماعية ؛

 500 النويصر  محمد  السيد 
حصة اجتماعية ؛

املجموع 000) حصة اجتماعية.  
املدة : حددت مدة الشركة في 99 

سنة ابتداء من تا6يخ تأسيسها.
اإليداع  تم   : القانــوني  اإليداع 
القانوني لدى كتابة الضشط للمحكمة 
 2022 ما16   3 يوم  بتازة  االبتدائية 
التجا6ي  السجل   94 6قم   تحت 

6قم 3)14.
 السيد اسماعيل فرطا1

السيد محمد النويصر 
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 AGRI AGE D’OR MAROC
SERVICES
(AAOMS(

SARL
تأسيس شركة

،بتا6يخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو3  وضع  تم   ،22/02/2022
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
املعطيات  تحت  وذلك  محدودة 

التالية :
 AGRI AGE  : الشركة  تسمية 
 D’OR MAROC SERVICES
                                                                                           .(AAOMS( SARL

غرض الشركة :
-الفالحة و جميع األنشطة املوازية

- بيع النشاتات و األشجا6
- اإلستغالالت الفالحية

 ،2 إقامة 6ياض األوداية   : املقر    
عما6ة 6قم 48، محل 6قم 8))، أوالد 

مطاع ، تما6ة املغرب.
ب الشركة  مدة  حددت   :  املدة 
 99 سنة ابتداءا من تا6يخ تسجيلها في 

السجل التجا6ي.
بمشلغ  حدد   : الشركة  6أسمال 
 5000 إلى  مقسمة  د6هم   500.000
للواحدة  د6هم   (00 ب  حصة، 

وموزعة كالتالي :
 500 حاميدي  مالك  اآلنسة  

حصة.
حاميدي  6يا3  محمد  السيد 

000) حصة.
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السيد موالي اسماعيل حاميدي 

750) حصة. 

 (750 حاميدي  مهدي  السيد 

حصة.  

املجموع : 5000 حصة.

: تسير وحيد للشركة من  التسيير 

طرف السيد  مهدي حاميدي الحامل 
 AA(((13(    للشطاقة الوطنية  6قم

مرة  للتجديد  قابلة  سنوات   3 ملدة 

واحدة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

بكتابة  الشركة  لنظام  القانوني 

اإلبتدائية  املحكمة  لدى  الضشط 

تحت   03/03/2022 بتا6يخ  بتما6ة 
6قم 7102.

سجلت الشركة بالسجل التجا6ي 

تحت 6قم 35137).
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JODOOR GREENTECH
شركة ذات مسؤولية محدودة

6أسمالها 00.000) د6هم

املقر االجتماعي : 1 زنقة ضاية عوا، 

الطابق الرابع شقة 6قم 1)، أكدال، 

الرباط

بتا6يخ  بمقت�سى عقد عرفي حر6 
القانو3  وضع  تم   2022 فبراير   4

األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية 

خاصيتها كالتالي :

الشركاء :

الد6ج فوزي امي3.

محسن ياسي3.

الهدف : للشركة األهداف التالية :

مقاول في التسيير االستغالل   -  (

الفالحي.

2 - جميع أنواع الز6اعة.

املدة : 99 سنة.
6أسمال الشركة : محدد فيها قد6ه 

 (000 إلى  مقسم  د6هم   (00.000

للواحدة  د6هم   (00 حصة من فئة 

الشكل  على  املساهمي3  بي3  موزعة 

التالي :

حصة   500  : امي3  فوزي  الد6ج 

بمشلغ 50.000 د6هم.

محسن ياسي3 : 500 حصة بمشلغ 

50.000 د6هم.

بمشلغ  حصة   (000  : املجموع 

00.000) د6هم.

التسيير : تسيير الشركة من طرف 

السيد محسن ياسي3.

القانوني  اإليداع  تم   : اإليداع 

التجا6ية  باملحكمة  الضشط  بكتابة 

بالرباط يوم 2 ما16 2022 تحت 6قم 

.(2252(
التجا6ي  بالسجل  التقييد  6قم 

.(58249
بمثابة مقتطف وبيا3.
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 ALUMINIUM BATIMENT

SECURITE COMPANY
شركة ذات مسؤولية محدودة

6أسمالها 00.000) د6هم

املقر االجتماعي : عما6ة 30 شقة 8 

زنقة موالي احمد لوكيلي حسا3 

الرباط

السجل التجا6ي 6قم )5822) الرباط

تأسيس
بتا6يخ  حر6  عرفي  لعقد   تشعا 

شركة  تأسيس  تم   ،2022 يناير   25

مواصفاتها  محدودة  مسؤولية  ذات 

كالتالي :

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة.

 : االجتماعية  التسمية 

 ALUMINIUM BATIMENT

.SECURITE COMPANY

أعمال   -  (  : االجتماعي  الهدف 

وتجا6ة متنوعة.

: عما6ة 30 شقة  املقر االجتماعي 

8 زنقة موالي احمد لوكيلي حسا3 

الرباط.

في  الشركة  مدة  حددت   : املدة 

99 سنة تبتدئ من تا6يخ تسجلها في 

السجل التجا6ي.

 (00.000  : االجتماعي  الرأسمال 

د6هم.

6أسمال  حدد   : الرأسمال  توزيع 
مقسما  د6هم   (00.000 في  الشركة 
حصة اجتماعية من فئة   (000 إلى 
00) د6هم للحصة، مرقمة من ) إلى 
000) ووزعت هذه الحصص كالتالي :

السيد معاد ملنو6 : 500 حصة.
السيد وسام بوعياد : 500 حصة.

املجموع : 000) حصة.
السيد معاد ملنو6،   -  (  : الشركاء 
باب  بسال  مزداد  الجنسية،  مغربي 
 ،(99( يوليو   25 بتا6يخ  املريسة 
قطاع 1  حي الرحمة،  قاطن بسال، 
الوطنية  للشطاقة  حامل   ،(37 6قم 

.AB555003 للتعريف 6قم
2 - السيدة وسام بوعياد، تون�سي 
 28 بتا6يخ  بتونس  مزداد  الجنسية، 
شا6ع  بسال،  قاطن   ،(973 يوليو 
حي   27( 6قم  الشفشاوني  عشد هللا 
الوطنية  للشطاقة  حامل  شماعو، 

.AB04934G للتعريف 6قم
ملنو6  معاد  السيد   : التسيير 
عينا  بوعياد،  وسام  والسيدة 

كمسيرين للشركة ملدة غير محدودة.
تسجيل  تم   : القانوني  اإليداع 
بالرباط  التجا6ي  بالسجل  الشركة 
ما16   2 بتا6يخ   (5822( تحت 6قم 

.2022
من أجل النشر واإلشها6

التسيير
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كاجيسكو

 »BAM IMMOBILIER«
ش.م.م.

فسخ شركة
بتا6يخ 07/02/2022 عقد الجمع 
االجتماع  محضر  االستثنائي  العام 
تحت   26/02/2022 بتا6يخ  املسجل 
  IF-HB لشركة   :  RE  (151( 6قم 
د6هم   (00.000 6أسمالها  ش.م.م 
الطابق   95 6قم  االجتماعي:  مقرها 
املوظفي3  ودادية  د  بلوك  الثاني 
الطيب  السيد  تعيي3  ثم  تيزنيت، 
تصفية  عن  كمسؤول  بالفقير 

الشركة.

تم إيداع امللف القانوني بمكتب 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضشط 
بتا6يخ    8( 6قم  تحت  بتيزنيت 

.01/03/2022
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 AGRO OUMASOUR 
 SARL AU

 Siège social : LOTISSEMENT
 SIDI DAHMANE SIDI

 DAHMANE TAROUDANT
Tél/ 0660187162

DISSOLUTION
الجمع  محضر  بمقت�سى 
في    املنعقد  العادي  الغير  العام 

13/12/2021 تم بموجشه :
• حل مسشق للشركة ووضعها في 

تصفية 
امنصو6  ايت  السيد  تعيي3   •

حميد مصفية للشركة.
تثبيت مقر التصفية في تجزئة   •

سيد1 دحما3 تا6ودنت
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
6قم  تحت  بتا6ودنت  التجا6ية 

21/2021
340 P

FIDUCIAIRE COMPTA CONSEILS SARL

AFAQ BILAHODOUD
الحل املتعمد للشركة

في  املؤ6خ  للعقد  طشقا 
30/09/2020 قر6 الجمع العام الغير 

العادي للشركة
- فحص واعتماد تقرير املسيرة   (
املقترح  املتعمد  الحل  عن  الوحيدة 

للشركة وتصفيتها
2 - الحل املتعمد للشركة

3 - تصفية الشركة
4 - نهاية والية املسيرة الوحيدة

5 - تعيي3 مصفي: 6بيعة السوي�سي
1 - تحديد صالحياته وأجره

للمجموعة  القانوني  اإليداع  تم 
بالسجل التجا6ي باملحكمة التجا6ية 
بتا6يخ   (08730 6قم  تحت  باكادير 

.2022/02/25
341 P
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 STE ETOILE SUD TRAVAUX
 SARL

بمقت�سى  الجمع العام اإلسثنائي 
 STE ETOILE SUD لشركة 
بتا6يخ  املنعقد   TRAVAUX SARL

18/09/2018
املسؤولية  محدودة  شركة 

6أسمالها 00.000) د6هم
: حي ا6كانة 6قم  مقرها االجتماعي 

39 بلوك E ايت ملول.
قر6 ما يلي  :

- املوافقة على الحسابات لتصفية 
الشركة وإبراء الذمة للمصفي.

باملحكمة  وضع  القانوني  اإليداع 
 31( 6قم  تحت  بإنزكا3  االبتدائية 

بتا6يخ 21/02/2022
342 P

 SOCIETE ENVINOVA
CONSULTING

S.A.R.L
Au capital de 10.000 DHS

 Siège social : C/O 43 IMM
 AMAL SOUSS AV HASSAN 1ER

AL MASSIRA, AGADIR
I.C.E:002166501000032
RC N° : 39551 – AGADIR

االستثنائي  العام  الجمع  قر6 
املنعقد بتا6يخ  2022/01/26 ما يلي :
الذمة  إبراء  و  التصفية  إغالق   -

من املصفي.
بعد  للشركة  النهائي  اإللغاء   -

إغالق التصفية.
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

التجا6ية بأكادير في 2022/02/23 
تحت 6قم 08189) 

343 P

 STE HD EDUCATION PRIVE
 SARL d’A.U

 مقرها اإلجتماعي   : 6قم27 شا6ع 
ابن بطوطة املنطقة املختلطة اكادير       

التعريف املوحد للمقاولة 
 002(05517000033

السجل التجا6ي 6قم 38589 اكادير
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤ6خ في 30/11/2021 تقر6 مايلي :

- حل نهائي للشركة.
- املوافقة على تقرير املصفي.

- املوافقة على حسابات التصفية.
لدى  تم  القانوني  اإليداع 
بتا6يخ    باكادير  التجا6ية  املحكمة 

22/12/2021 تحت 6قم 07805).
344 P

شركة GOUZILI ش م م 
 املقر االجتماعي  : 

شا6ع 01 بلوك )0 6قم 72)
حي تنميل ايت ملول

تصفية  الشركة
بتا6يخ  مداوالتها  اثر  على 
الجمعية  قر6ت   01/02/2022
   GOUZILI العامة غير العادية لشركة
مسجلة  ش م م ذات شريك وحيد  
بالسجل التجا6ي باملحكمة االبتدائية 

بانزكا3  تحت 6قم 93)4)  مايلي : 
بعد  املصفي  تقرير  اعتماد   -

الفحص
الودية  التصفية  إقفال  إعال3   -

للشركة
- إبراء ذمة املصفي؛    

الصالحيات  املصفي  تخويل 
األخيرة  اإلجراءات  النجاز  الضرو6ية 
الناتجة عن إقفال التصفية الودية .

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
الضشط باملحكمة االبتدائية بانزكا3 

26/02/2022  تحت 6قم 0)4
345 P

 SOCIETE GOUZILI
SARL AU

 املقر االجتماعي  :  شا6ع 01 بلوك )0 
6قم 72)، حي تنميل ايت ملول

بتا6يخ  مداوالتها  اثر  على 
01/02/2022 قر6ت الجمعية العامة 
 GOUZILI غير العادية لشركاء شركة
شا6ع   : مقرها االجتماعي   SARL AU
01 بلوك )0 6قم 72) حي تنميل ايت 
التجا6ي  بالسجل  واملسجلة  ملول 
باملحكمة االبتدائية انزكا3 تحت 6قم 

93)4) مايلي : 

مشكرة  بصفة  الشركة   حل   •
ابتداء من 01/02/2022

• تعيي3 مصفي الشركة في شخص 
كوزولي محمد

• جعل الرقم 72) شا6ع 01 بلوك 
) حي تنميل ايت ملول مقر للمراسلة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
انزكا3  االبتدائية  باملحكمة  الضشط 
بتا6يخ 24/02/2022 تحت 6قم 390
346 P

 SOCIETE MINDING
CONCEPT

S.A.R.L
Au capital de 100.000 DHS

Siège social : VILLA 128F (Sous-
Sol(AV ABDELLAH GUENOUN-

.ELHOUDA-AGADIR
I.C.E:002949316000036
RC N° : 30881 / AGADIR

االستثنائي  العام  الجمع  قر6 
املنعقد بتا6يخ 2022/01/26 ما يلي :

الذمة  إبراء  و  التصفية  إغالق   -
من املصفي.

بعد  للشركة  النهائي  اإللغاء   -
إغالق التصفية.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 
التجا6ية بأكادير في 2022/02/23 

تحت 6قم )0819) 
347 P

 SOCIETE
 MAROCDEVELOPPEMENT

    SARL
 شركة األشخاص  

6أسمالها 00.000) د6هم
سجل تجا6ي 6قم : 79)3  – 

طانطا3
املقر االجتماعي : 50 شا6ع ابن سينا 

– طانطا3   
إعال3 عن حل الشركة قشل األوا3

الغير  قرا6  محضر  على  بناءا 
العادي لشركاء  شركة مروك دفلشمن 
بطانطا3،  الشركة  بمقر  واملنعقد 

بتا6يخ 08/02/2022 تقر6 مايلي :

- حل الشركة قشل األوا3 و تحديد 
املقر االجتماعي للشركة، كمقر لحلها.
تمسنا   مريم   : السيدة  تعيي3   -

كمصفية للشركة
بكتابة  تم  القانوني  اإليداع 
اإلبتدائية  باملحكمة  الضشط 
  2022 فبراير   23 بتا6يخ  بطانطا3 

تحت 6قم 2022/46
348 P

 STE OMEGA STRUCTURE
 SARL

حل  الشركة
طشقا ملداوالت الجمع العام الغير 

العادي قر6 املشا6كو3 ما يلي:
- حل الشركة مشكرا.

- تعيي3 السيد عشدالكريم اجكو3 
مصفيا3  منشهي  يونس  والسيد 

للشركة.
عنوا3  هو  التصفية  عنوا3   -
 9 بلوك   3 الطابق   1 شقة  الشركة  

6قم 3333 الحي املحمدي اكادير 
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
اكادير  التجا6ية  باملحكمة  الضشط 
6قم  تحت   28/02/2022 بتا6يخ 

(08739
349 P

  TAMARISS CABINET الشركة
ش م م  

 مقرها الرئي�سي 6قم 4 شا6ع العقاد 
عما6ة افولكي الفضية شقة 3 

الداحلة اكادير 
االستثنائي  العام  الجمع  قر6 
املعقد بتا6يخ 15/02/2022 ما يلي:       

- الحل املسشق للشركة 
- تعيي3 السيدة مازيغ مينة  مكلفا 

بالتصفية
املذكو6  الشركة  مقر  تحديد   -

أعاله  مقرا لتصفية الشركة
ولقد تم اإليداع القانوني بمكتب 
بٲكادير  التجا6ية  باملحكمة  الضشط 
6قم  تحت   21/02/2022 بتا6يخ 

(08152
350 P



4645 الجريدة الرسميةعدد 5707 - 3) شعشا3 443) )1) ما16 2022) 

RONESANS MAROC
S.A

إعال3 عن حل مسشق للشركة 
بتا6يخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
املساهمو3  قر6   202( نوفمبر   25  
 RONESANS MAROC SA بشركة  

ما يلي:
الحل املسشق للشركة اعتشا6ا من 

)3 أكتوبر )202.
تعيي3 السيد أيكوت أو6ال مصفي 

للشركة.
تغيير القواني3 األساسية للشركة.

حدد املقر االجتماعي للتصفية ب 
: 52 شا6ع الز6قطوني الطابق ) 6قم 

3 الدا6 الشيضاء.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم  وقد 
بالدا6  التجا6ية  باملحكمة  الضشط 
بتا6يخ   8(2574 تحت 6قم  الشيضاء 

)) فبراير 2022.
351 P

 LABORATOIRE OUED«
 NOUNE D’ANALYSES

 BIOLOGIQUES MEDICALES
ش.ذ.م.م بشريك واحد

املقر االجتماعي : 6قم 7) زنقة 2 حي 
الفداء كلميم

الرأسمال االجتماعي : 500.000.) 
د6هم

السجل التجا6ي 6قم 9)25
حل شركة

بتا6يخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
الشريك  قر6   2022 فبراير   22  

الوحيد ما يلي :
وتصفيتها  للشركة  املشكر  الحل 
يناير  فاتح  تا6يخ  من  ابتداء  الحشية 

.2022
استرجاع أصول و خصوم الشركة 
السيد  الوحيد  الشريك  طرف  من 
جمال الدين بلوش و مزاولته للمهنة 

كشخص ذاتي.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضشط 
بتا6يخ   2022/90 بكلميم تحت 6قم 

.2022/02/25
املسير

352 P

AMAZONE CONSULTING
ش.م.م

الحل املشكر
االستثنائي العام  بالجمع   تقر6 

 ما يلي :
) - الحل املشكر للشركة.

2 - تعيي3 السيدة مليكة االد6ي�سي 
كسؤولة عن الحل املشكر.

كمكا3  الشركة  مقر  تعيي3   -  3
للحل.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
الضشط  كتابة  لدى  القانوني 
بتا6يخ  النزكا3  االبتدائية  باملحكمة 

فاتح ما16 2022 تحت 6قم 5)4.
353 P

CABINET SAB CONSULTING

BFZ IMMOBILIER
 Société à responsabilité limitée

au capital de 10.000 DHS
 N° R.C : 50335, I.F : 51723935,

ICE : 003004065000093
إعال3 عن بيع الحصص.

للجمع  العرفي  العقد  بمقت�سى 
بتا6يخ  املؤ6خ  االستثنائي  العام 

09/02/2022  قر6 الشركاء ما يلي :
- قشول السيد بد6 الدين مسعودي  

كشريك جديد.
حصة من طرف   50 قشول بيع   -
امسروي   الزهراء  فاطمة  السيدة 

لصالح السيد بد6 الدين مسعودي.
تم االيداع القانوني لدى املحكمة 
 (08733 التجا6ية ألكادير تحت 6قم 

بتا6يخ 2022/02/25.
354 P

Société  AZBROC
S.A.R.L A.U 

Au capital de 100.000 DH
SIEGE SOCIALE : N°74 - 76 RUE 

SABOU AFRAG - TIZNIT
ICE : 000076462000074

استثنائي  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تقر6   ،27/12/2021 بتا6يخ  للشركاء 

مايلي :

تفويت  عقود  على  املوافقة   -

جدد  لشركاء  االجتماعية  الحصص 

واملصادقة عليها.

الزيادة في 6أسمال الشركة من   -

00.000) د6هم إلى 100.000 د6هم.

الجديد  التقسيم  تأكيد   -

للرأسمال االجتماعي،

السيدة  استقالة  املوافقة على   -

تاضومانت كمسيرة وحيدة،  فاطمة 

كمسير  بوديه  طاهر  السيد  وتعيي3 

وحيد للشركة ولفترة غير محددة، مع 

منحه جميع الصالحيات املخولة له 

قانونا. بما فيها اإلمضاء االجتماعي.

- تحيي3 القانو3 األسا�سي للشركة 

بعد عدة تعديالت قانونية.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم  وقد 

املحكمة  هيئة  لدى  الضشط 

  71 6قم  تحت  بتزنيت  االبتدائية 

بتا6يخ  01/03/2022
حر6 بأكادير في : 01/03/2022

عـن الـمسـيـر

355 P

   STE D V M FINITION شركة

  SARL
تعديل

1 ت 22919

بمقت�سى عقد عرفي محر6 بتا6يخ 

20/02/2022  قر6 مايلي:

طرف  من  حصة   (000 بيع   -

السيد يوسف كراما و السيد جمال 

وكاك اد6ي�سي الى السيد كريم بن �سي 

عدي .

وتعيي3  الشركة  مسير  تغيير   -

مسير  عدي  �سي  بن  كريم  السيد 

للشركة.

االسا�سي  القانو3  تحيي3   -

للشركة.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 

الضشط باملحكمة االبتدائية بإنزكا3 

تحت 6قم 397 بتا6يخ 25/02/2022

356 P

HJW MEDIA شركة
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

شريك وحيد
6قم 7) القطاع 3 فونتي صونشا 

اكادير

تشعا لقرا6 املساهم الوحيد واملؤ6خ 

في 03 فبراير 2022 بخصوص شركة        

*HJW MEDIA* تم تسجيل ما يلي:

مجموع  تفويت  على  املوافقة   •

6أسمال  من  اململوكة  الحصص 

عشيض   السيد  طرف  من  الشركة 

لفائدة   ، حصة    310 أي  أيوب  

السيدة حرش جليلة.

• تحيي3 النظام األسا�سي للشركة 

طشقا ملا سشق مع اإلشا6ة أ3 الشركة 

املسؤولة  محدودة  شركة  أصشحت 

ذات شريك وحيد.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   24 بتا6يخ  بأكادير  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 08708)

357 P

GUZEL TRANS
حي السالم الجرف شا6ع 232 

6قم 2 إنزكا3

بيع جميع االسهم
تغيير مسير الشركة

عام  جمع  محضر  بمقت�سى 

استثنائي مؤ6خ في 25/01/2022 تم 

تقرير مايلي:

اخوطير  مصطفى  السيد   - 

جميع  ببيع  قام  مغربية,  وجنسيته 

االسهم )000)) لفائدة السيد يونس 

مجمل  على  يوافق  الذي  اخوطير 

)000))حصة.

اخوطير  يونس  السيد  تعيي3   -

 GUZEL TRANS لشركة  كمسير 

في  مهامه  ويقشل  محدودة  غير  لفترة 

الشركة املذكو6ة.

القانوني  اإليداع  تم  وقد 

بتا6يخ  بانزكا3  االبتدائية  باملحكمة 

22/02/2022 تحت 6قم 318.                                                                                                 

358 P
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شركة KOSTANOVAK  ش.م.م 
6أسمالها  : 00.000) د6هم

املقر اإلجتماعي : ط.و. ٬10 الـجـمـاعـة 
الـقـرويـة أسـاكي٬ دائرة تـالوين٬ 

عـمـالة تا6ودانت.
للقرا6  عرفي  عقد  بمقت�سى   .(
حر6  العادي  الغير  الوحيد  الشريك 

بتا6يخ 2020/10/10 
قر6 ما يلي :

يملكها  التي  حصة  تفويت300   -
السيد الكستفي عشد الرحيم لفائدة 

السيدة اغريس مجدة. 
وبهذا التفويت للحصص املذكو6ة 
، يصشح التقسيم الجديد كما  أعاله 

يلي:
    : الرحيم  عشد  الكستفي  السيد 

700 حصة، أي  70.000  د6هم.
 300  : مجدة  اغريس  السيدة  

حصة، أي  30.000  د6هم.
أي  حصة،   (000  : املجموع 

00.000) د6هم
عشد  الكستفي  السيد  تاكيد   -
غير  ملدة  للشركة  مسيرا  الرحيم  

محدودة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتا6يخ  بتا6ودانت  االبتدائية 

2021/04/05، تحت 6قم 272.
359 P

JMHL SARL AU
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بمسير وحيد
6أسمالها 3.313.000  د6هم

مقرها االجتماعي خا6ج باب اكلو 
تزنيت

1 ت)334
التبرع بحصص مشا6كة في الشركة 
بمقت�سى قرا6 غير عادي للشريك 
فبراير   (0 في  بتزنيت  الوحيداملؤ6خ 

2022 لقد تقر6 ما يلي :
) - املوافقة على التبرع بالحصص 

التالية :
- التبرع ب 8408 حصة من طرف 
للسيد  العشودي  الحسن  السيد 

الحسي3 العشودي .

- التبرع ب 8408 حصة من طرف 
للسيد  العشودي  الحسن  السيد 

العربي العشودي  
- التبرع ب 3313 حصة من طرف 
للسيد  العشودي  الحسن  السيد 

محمد العشودي  
2 - تغيير الشكل القانوني للشركة 

.SARL الى  SARL AU من
الشركة تسير وتلتزم بالتوقيع   -  3
الحسن  السيد  للمسيرين  املنفصل 

العشودي و السيد محمد العشودي.
األسا�سي  النظام  تعديل   -  4

للشركة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   22 يوم  بتزنيت  االبتدائية 

2022 تحت عدد 68/2022.
360 P

 SOCIETE  OFFSHORE BAY
SARL

 Société à responsabilité limitée
 Au capital de 100.000 Dirhams
العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
تم   10/02/2022 في  املنعقد 
بشركة    تغييرات  احدات  بموجشه 
ذات  شركة    OFFSHORE BAY
مسؤولية محدودة حيت قر6 ما يلي :

100 حصة مملوكة للسيد  •  بيع 
لصالح   HOUMIR Ahmed Amine

.CHOUIKH Khalil السيد
400 حصة مملوكة للسيد  بيع   •
لصالح   HOUMIR Ahmed Amine

MKANSI Hamza السيد
 HOUMIR السيد  استقالة   •
Ahmed Amine من منصشه كمسير 
 CHOUIKH Khalil السيد  وتعيي3 

مسيًرا وحيًدا للشركة.
الطابق  إلى  الشركة  مقر  نقل   •
املحمدي  الحي   5540 6قم  الثاني 

اكادير، 
األسا�سي  النظام  تحديث   •

للشركة.
• الصالحيات..

باملحكمة  القانوني  اإليداع   تم  
 24/02/2022 في  باكادير  التجا6ية 

تحت 6قم 08709)  
361 P

STE NAFISS OPTIC SARL AU
إشعا6 بتغييرات

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
تمت   16/01/2022 في  املؤ6خ 
املقر6ات  على  باإلجماع  املصادقة 

التالية:
• تفويت حصص السيد الخشالي 
محمد الشالغ عددها 000) حصة الى 

السيدة بلعسري امنة.
6قم  من  الشركة  مقر  تحويل   •
النهضة حي   1 الشطر   (9 عما6ة   90
جماعة   59 6قم  اكاديرالى  السالم 

افرا3 اطلس الصغير كلميم. 
محمد  الخشالي  السيد  تعيي3   •

مسير للشركة ملدة غير محدودة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجا6ية باكاديربتا6يخ 08/02/2022 

تحت 6قم 08453)
واملحكمة االبتدائية بكلميم بتا6يخ 
16/02/2022 تحت 6قم 68/2022     
362 P

فونتيكو نصاي ش.م.م.

 TAGHAZOUT  شركة
DREAM ش.م.م 

6أسمالها 00.000) د6هم
الجمع  محضر  بمقت�سى 
بتا6يخ  املؤ6خ  االستثنائي  العام 

2022/02/10 تقر6 ما يلي :
اللعماني  عشدهللا  السيد  بيع   •

490 حصة للسيدة حنا3 اوبال.
هللا  عشد  السيد  تسمية  تمت   •
اللعماني مدير لشركة تغازوت د6يم 
االستثنائي  العام  الجمع  طرف  من 
والسيدة حنا3 اوبال مساعدة مدير 

ملدة غير محددة.
بشكل  ملزمة  الشركة  ستكو3   •
عشدهللا  السيد  بتوقيع  قانوني 

اللعماني.
بطريقة  سيتم  الشنك  توقيع   •
عشدهللا  السيد  طرف  من  منفصلة 

اللعماني او السيدة حنا3 اوبال.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضشط باملحكمة التجا6ية اكادير يوم 

2022/02/23 تحت 6قم 08185).
363 P

 TAMOUSITE FISHE شركة
SNC

تفويت حصص اجتماعية
بمقت�سى عقد عرفي مؤ6خ بتا6يخ 
لشركة   قر6 الشركاء   ،20/01/2022
شركة التضامن   ، »تاموزيت فيش« 
6أسمالها  00.000) د6هم، املتواجدة 
ب 6قم 30 زنقة 0) 02 حي  بئر انز6ا3  

طانطا3 مايلي :  
اجتماعية  حصة   500 تفويت   -
عشدالعزيز   بوعمود  السيد  يمتلكها 

لفائدة السيدة حساني عزيزة 
عزيزة  حساني  السيدة  إدماج   -

كشريك جديد بالشركة 
بوعمود  السيد  استقالة   -
كمسير  منصشه   عشدالعزيزمن 
للشركة والتشطيب عليه من النظام 

األسا�سي.
احمد  حساني  السيد  تعيي3   -
غير  ملدة  للشركة  جديدا  مسيرا 

محدودة
- تعديل الشنود 1 ـــ 7 من القواني3 

التأسيسية للشركة 
التأسيسية  القواني3  تحديي3   -

للشركة
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية   للمحكمة  الضشط 
بطنطا3 بتا6يخ  17/02/2022  تحت 

6قم 38/2022
364 P

TAZRZIT AGRICOLE
دوا6 ايت حمو الصفاء شتوكة

 ايت بهاءانزكا3
بيع 500 سهم  

تغيير مسير الشركة
عام  جمع  محضر  بمقت�سى 
استثنائي مؤ6خ في 11/02/2022 تم 

تقرير مايلي:
بموجب  أمانوز،  أحمد  السيد   -
إليه  املحال  إلى  وينقل  يتنازل  هذا 
يقشل  الذي  أبلخير،  آيت  محمد 
تشلغ  بقيمة  سهم   (500( خمسمائة 

مائة )00)) د6هم لكل سهم ، وهي:
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أبلخير    أيت  محمد  السيد  إلى   -
500 سهم

أيت  محمد  السيد  تعيي3   -
  TAZRZIT لشركة  كمسير  أبلخير 
محدودة  غير  لفترة   AGRICOLE

ويقشل مهامه في الشركة املذكو6ة.
القانوني  اإليداع  تم  وقد 
بتا6يخ  بانزكا3  االبتدائية  باملحكمة 
6قم   407 6قم  تحت   25/02/2022

السجل التجا6ي 23427.
365 P

GARDSUD
تعيي3 مسير للشركة

بناء على محضر عرفي حر6 بتزنيت 
في 1) فبراير 2022، قر6 شركاء شركة 
 (00.000 6أسمالها   ،GARDSUD
د6هم ،ومقرها االجتماعي دوا6 البريزة 

الركادة أوالد جرا6 تيزنيت، ما يلي :
- تعيي3 السيد منو النعمة كمسير 

للشركة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   28 يوم  بتيزنيت  االبتدائية 

2022 تحت عدد 74/2022.
366 P

  EXTRA FLOW شركة
ش.م.م.ش.و 

6أسمالها  : 00.000) د6هم
الخمايس  حي   : اإلجتماعي  املقر 

القشالني القليعة ايت ملول.
للقرا6  عرفي  عقد  بمقت�سى 
حر6  العادي  الغير  الوحيد  الشريك 

بتا6يخ 2021/03/06 
قر6 ما يلي :

تاكيد السيد ناوي 6شيد مسيرا   -
للشركة ملدة غير محدودة.

تعيي3 السيد اصشا3 نو6 الدين   -
لحساب  النقل  نشاط  عن  مسؤول 

الغير.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتا6يخ  بانزكا3  االبتدائية 

2021/03/12 ، تحت 6قم 143.
367 P

 كاجيسكو 

MOFALI TRANS

لشركة  العام  الجمع  بمقت�سى 

»MOFALI TRANS« ش.م.م املسجل 

 ،RE (188(  بتا6يخ 28/02/2022 عدد

مقرها   ، د6هم   (00.000 6أسمالها 

االجتماعي دوا6 تدوا6ت اكلو تيزنيت. 

تقر6 ما يلي:

-استقالة السيد علي الكو6ي من 

مهامه كمسير وتعيي3 السيد علي اوبها 

كمسير جديد.

-تعيي3 السيد املحفوظ تاسنفوت 

كمسؤول عن نشاط النقل بالشركة.

تم إيداع امللف القانوني بمكتب 

االبتدائية  املحكمة  لدى  الضشط 

بتا6يخ   78 عدد  تحت  بتيزنيت 

01/03/2022

368 P

كاجيسكو

PAULESS CARS

لشركة  العام  الجمع  بمقت�سى 

»PAULESS CARS« ش.م.م املسجل 

 ،RE (1(1(2 بتا6يخ  24/02/2022عدد

مقرها   ، د6هم   (00.000 6أسمالها 

االجتماعي 6قم 02 عما6ة 9 خا6ج باب 

آكلو تيزنيت. تقر6 ما يلي:

- استقالة السيد عشدهللا الجغاوي 

من مهامه كمسير وتعيي3 السيد سناء 

اشهوة كمسيرة جديدة.

اشهوة   محمد  السيد  قام   -

بتفويت %  50 من الحصص لفائدة 

السيدة زينة الحسني.

زينة  للسيدة  التوقيع  صالحية   -

اإلدا6ية  الوثائق  جميع  في  الحسني 

والشنكية.

تم إيداع امللف القانوني بمكتب 

االبتدائية  املحكمة  لدى  الضشط 

بتا6يخ   80 عدد  تحت  بتيزنيت 

. 01/03/2022

369 P

  AYPRO COMMUNICATION
شركة ذات مسؤولية محدودة  

6أسمالها 00.000) د6هم 

املقر االجتماعي   أكاد ير، فرع 6قم 

4 الطابق الثاني مشنى 6قم 7 حدائق 

أمزيل بنسرجاو

تغيير املقر اإلجتماعي
تحيي3 القانو3 األسا�سي 

الجمع  محضر  بمقت�سى 

 08 ب  املؤ6خ  اإلستثنائي  العام 

 AYPRO لشركة   2022 فبراير 

شركة   COMMUNICATION
6أسمالها  محدودة،  مسؤولية  ذات 

اإلجتماعي  مقرها  د6هم،   (00.000

الثاني  الطابق   4 6قم  فرع  بأكادير، 

7 حدائق أمزيل بنسرجاو،  مشنى 6قم 

قر6 الشركاء ما يلي

للشركة  اإلجتماعي  املقر  تغيير   •

التالي:  العنوا3  إلى  بنقله  وذلك 

 (04 6قم  الخوا6زمي  شا6ع  أكادير، 

مكر6 حي املسيرة

• تحيي3 القانو3 األسا�سي  للشركة
كما تم تعديل الشند 4 من القانو3 

األسا�سي للشركة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بأكادير  التجا6ية  باملحكمة  الضشط 

تحت 6قم 08740) بتا6يخ 28 فبراير 

.2022
من أجل اإلستخالص والشيا3 

املسيير 

370 P

FIDUSCO OUFASKI

STE » CONFORIM « SARL
  CAPITAL SOCIAL : 100.000 Dhs 

(CENT MILLE DHS(

 SIEGE SOCIAL: AV YOUSSEF

 BEN TACHAFINE RUE

.ESSMARA N  93 GUELMIM

تعديالت قانونية
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

بتا6يخ  الشركة   بمقر  املنعقد 

الشركة  شركاء  ،قر6   20/12/2021

ما يلي :

- تحويل املقر االجتماعــــي 
تاشفي3  بن  يوسف  شا6ع   : من 

زنقة السما6ة 6قم 93 كلميم 
02 6قم  الطابق السفلي 6قم   : إلى 

41 بلوك د اقامة الوحدة العيو3 
بكـتابة  تـم  الـقانـونـي:  اإليـداع 
الضـشط باملحكمة االبتـدائية بكلميم  
6قـم  تحـت    2022  /03/01 بـتا6يخ 

96/2022
371 P

SOUSS CRUZ  SARL
شركة محدودة املسؤولية

العام  الجمع  بمقت�سى 
 12/06/2021 في  املؤ6خ  االستثنائي 

قر6مساهموا الشركة ما يلي :
االجتماعي  املقر  تحويل   -  (
تامراغت  الزكومي  :حي  إلى  للشركة 

او6ير اكادير.
االسا�سي  القانو3  تحيي3   -  2

للشركة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
التجا6ية  املحكمة  لدى  الضشط 
تحت   18/02/2022 باكاديربتا6يخ 

6قم 08148)
372 P

  STE ROCHE DECORATION 
S.A.R.L   AU

 .Au Capital de 100.000 DHS
 Siège Social :  N.6 RUE      

 AMIR ABDELKADER CITE AL
      MASSIRA AGADIR

شركة » 6وش ديكو6اسيو3« ش.م.م  
6أسمالها  00.000) د6هم 

زنقة   01 6قم   : مقرها االجتماعي 
االمير عشد القاد6 حي املسيرة اكادير
تحويل املقر االجتماعي للشركة

الوحيد  الشريك  قرا6  بمقت�سى 
2020 لشركة   يوليوز   (4 املؤ6خ يوم 
ش.م.م  ديكو6اسيو3«  6وش     «
مقرها  د6هم     (00.000 6أسمالها  
زنقة االمير عشد   01 6قم   : االجتماعي 
القاد6 حي املسيرة اكادير تقر6 ما يلي :
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تحويل املقر االجتماعي للشركة   -
شا6ع   (30 من العنوا3 القديم 6قم 
جمال عشد الناصر حي املسيرة اكادير 
زنقة   01 6قم  الجديد  العنوا3  إلى 

األمير عشد القاد6 حي املسيرة اكادير.
القانوني بكتابة  وقد تم اإليداع  
الضشط لدى هيئة املحكمة التجا6ية 
باكادير بتا6يخ  23 فبراير 2022 تحت 

6قم  08182) . 
من أجل النسخة  والشيا3

عن املسير  

373 P

مكتب حسابات شحودي

SOCIETE YASSMIN PARE-
 BRISE
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا3 مقرها االجتماعي شا6ع 
محمد الساد1 6قم )0 -أ بايت 

ملول املغرب
6قم التقييد في السجل التجا6ي 

7599/انزكا3.
تغـــــــــيـــــــــــير مــــــــــقـــــــــر الشركة

YASSMIN PARE- قر6ت شركة 
االستثنائي  اجتماعها  في   BRISE

املنعقد يوم 15/02/2022
شا6ع  من  الشركة  مقر  تغيير   -
حي اوبريك    07 محمد الساد1 6قم 
إلى العنوا3 التالي شا6ع  ايت ملول  
محمد الساد1 6قم )0 -أ بايت ملول 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 420 6قم  تحت  انزكا3  االبتدائية 

بتا6يخ 01/03/2022.
374 P

STE TIROL JANATE SARL
بمقت�سى  الجمع العام اإلسثنائي 

 STE TIROL JANATE SARL لشركة
املسؤولية  محدودة  شركة 
مقرها  د6هم،    (00.000 6أسمالها 
تجزئة    32 6قم  شقة   : االجتماعي 
بتا6يخ  املنعقد  ملول،  ايت  تيسير 

09/02/2022 قر6 ما يلي :

تغيير عنوا3 الشركة من شقة   -
6قم 32  تجزئة تيسير ايت ملول إلى : 

دوا6 تي3 علي جماعة سيدي بيبي .
كراء   : الشركة  هدف  توسيع   -

االليات واملعدات الفالحية.-
حا16  حمزة  السيد  تعيي3   -
كمسيرين  السعودي  محمد  والسيد 

للشركة.
باملحكمة  وضع  القانوني  اإليداع 
 4(1 6قم  تحت  النزكا3   االبتدائية 

يوم 01/03/2022
375 P

الوكالة العامة ملواد البناء
شركة ذات مسؤولية محدودة

يناير   25 في  املؤ6خ  للعقد  طشقا 
من  الشركة  مقر  تغيير  تم   202(
الحالي  العنوا3  الى  السابق  العنوا3 
 24 6قم   3 تسيال  الصناعي  الحي 

اكادير.
االسم : الوكالة العامة ملواد الشناء.

الهدف : بيع جميع مواد الشناء.
 2.000.000  : املجموعة  6أسمال 

د6هم.
املسير : أيت حموا الحسن.

الصناعي  الحي   : االجتماعي  املقر 
تسيال 3 6قم 24 اكادير.

املدة : 99 سنة.
للجموعة  القانوني  اإليداع  تم 
بالسجل التجا6ي باملحكمة التجا6ية  
بتا6يخ   (0749( 6قم  تحت  بأكادير 

فاتح ديسمبر )202.
376 P

RIMAL PICTURE  SARL
شركة 6مــــــــــال بـــــــيــكتــــــو6 ش.م.م

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
لشركة 6مــــــــــال بـــــــيــكتــــو6 ش.م.م بتا6يخ 
االستماع  بعد  و   2022 فبراير   (7

وقراءة املحضر, تقر6 ما يلي
زيادة 6أ1 مال الشركة بمشلغ   - أ 
الحساب  مع  بمقايضة   300.000

الجا6ي.
 400.000 الشركة  مال  6أ1   *

د6هما.

تفويض جميع الصالحيات    - ب 
بالشركة  املتعلقة  واإلمضاءات 

للسيدة دمنة بونعيالت.
بكتابة  القانوني  االيداع  تم 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضشط 
 2022 فبراير   25 بتا6يخ  بالسما6ة 

تحت 6قم 51/2022.
الخالصة و التذكير 

377 P

الوكالة العامة تفراوت
شركة ذات مسؤولية محدودة

يناير   25 في  املؤ6خ  للعقد  طشقا 
)202 تم زيادة 6أسمال الشركة ذات 
 (00.000 من  املحددة  املسؤولية 
تعي3  وكذلك   (.000.000 إلى  د6هم 
للشركة  كمسير  سعيد  حموا  ايت 
جديدة  اهداف  زيادة  الى  باإلضافة 
ومحطة  الشضائع  نقل  مثل  للشركة 

للتزويد الوقود ومنعش عقا6ي :
االسم : الوكالة العامة تفراوت.
الهدف : بيع جميع مواد الشناء.

 (.000.000  : املجموعة  6أسمال 
د6هم.

املسير : ايت حموا سعيد.
الحسن  شا6ع   : االجتماعي  املقر 
التايمة  اوالد  الكر�سي  حي  الثاني 

تا6ودنت.
املدة : 99 سنة.

للجموعة  القانوني  اإليداع  تم 
باملحكمة  التجا6ي  بالسجل 
تحت  باكادير  بتا6ودانت  االبتدائية 

6قم 37) بتا6يخ 1) فبراير )202.
378 P

شركة بريون سود  شركة العداد 
التجاري لألجهزة الفاخرة

 STE LE COMPTOIR
 COMMERCIAL DE

  QUINCAILLERIE DE LUXE
 .S.A.R.L

شركة ذات مسؤولية محدودة 
6أسمالها  00.000) د6هم .

مقرها اإلجتماعي : حي أكدال الرقم 
93) آيت ملول

بتا6يخ   املنعقد   العام   إ3 الجمع  
)2 دجنبر  )202 قر6  ما يلي:     

). إضافة عالمة تجا6ية للشركة.
باإلجراءات  القيام  صالحية   .2

القانونية.
تم  اإليداع  القانوني  لدى  كتابة  
الضشط باملحكمة اإلبتدائية  بإنزكا3  
تحت عدد    202( دجنبر   28 بتا6يخ 

 .2773
مقتطف للنشر و الشيا3

379 P

STE SAMIFISC

 STE SOUSS MASSA
RECYCLAGE

بتا6يخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
12/01/2022، تم إقرا6 ما يلي :

- تغيير نشاط الشركة :
املخلفات  تدوير  »إعادة  من   •
النشاط  عن  الناتجة  الشالستيكية 

الفالحي« 
• إلى »بيع الد6اجات الكهربائية« 

- تعيي3 السيد شاكير كريم كمسير 
للشركة.

لكل  االمضاء  صالحية  تعود   -
والسيد  كريم  شاكير  السيد  من 

شاكيرمحمد بشكل منفصل. 
باملحكمة  تم  القانوني  اإليداع   -
االبتدائية إلنزكا3 بتا6يخ 24/02/2022 

تحت 6قم 384
380 P

حسابات ادميم ش.م.م

 POWER FULL TRANS شركة
   SARL

توسيع نشاط الشركة
العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
 POWER FULL لشركة  االستثنائي 
 17/02/2022 املنعقد يوم   TRANS

تقر6 ما يلي  :
القانو3  من   2 الشند  تغيير   -

األسا�سي للشركة  : 
منتجات  نقل   : النشاط  حذف 
املصحوبة  غير  اليدوية  الحرف 

لحساب الغير.
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بإضافة  توسيع نشاط الشركة:   

من  الشاليت  تصنيع  و  بيع  النشاط: 

الخشب.

األسا�سي  القانو3  تحديث   -

للشركة وفق التعديل   

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضشط باملحكمة االبتدائية النزكا3  

يوم  25/02/2022 تحت 6قم  404

381 P

شركـة ترانس اطلس لوجيستيك 

ش.م.م
 STE TRANSATLAS LOGISTIQUE

SARL
6قم 42 شا6ع عثما3 بن عفا3 

الدشيرة الجهادية انزكا3

السجل التجا6ي 6قم ))77) انزكا3

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

يناير   (2 بتا6يخ  املؤ6خ  االستثنائي 

ترانس  شركة  قر6شركاء   ،2022

اطلس لوجيستيك ش.م .م مايلي :

تغيير اسم الشركة الى اكاديمي   -

دي كومشيتونس دا فونير.

- تغيير نشاط الرئي�سي للشركة إلى 

خدمة التكوين، التد6يب والتوجيه.

األسا�سي  القانو3  تعديل   -

للشركة.

كتابة  لدى  القانوني  االيداع  تم 

الضشط باملحكمة االبتدائية بانزكا3 

تحت عدد 7)4 بتا6يخ 01/03/2022. 

382 P

 CLINIQUE TIZNIT DES

SPECIALITES
تحيي3 النظام األسا�سي

بناء على محضر عرفي حر6 بتزنيت 

شركاء  قر6   ،  2022 فبراير   23 في 

 CLINIQUE TIZNIT DES  « شركة 
 75.000 6أسمالها   ،»SPECIALITES

شا6ع  االجتماعي  ومقرها  د6هم، 

الحسن الثاني تيزنيت، ما يلي : 

- تغيير التسمية، وتحيي3 القواني3 

األساسية.

ال6كو  السيد  مسيرين:  تعيي3   -

عشدهللا و د. ال6كو الحسي3.  

ايت باحساين حسن  تعيي3 د.   -

كمدير طبي.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما16   0( يوم  بتيزنيت  االبتدائية 

2022 تحت عدد 75/2022.

383 P

 JADMIR شركة
شركة ذات مسؤولية محدودة 

6أسمالها 500.000 د6هم

دوا6 افرا3 الجماعة القروية انشاد3 

دائرة بلفاع ماسة عمالة شتوكة 

ايت باها

6قم السجل التجا6ي: 7293بإنزكا3

املؤ6خ  العرفي  العقد  بمقت�سى 

قد  بإنزكا3،   2022 فبراير   (1 يوم 

تقر6 ما يلي:

- استمرا6 نشاط الشركة 6غم أ3 

6ؤو1 األموال الخاصة اقل من 6أ1 

املال االجتماعي.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضشط باملحكمة االبتدائية بإنزكا3   

6قم  تحت   2022 فبراير   24 بتا6يخ 

.387
مقتطف من أجل اإلشها6

384 P

شركة  SOTAMAC  ش.م.م
 ذات شريك وحيد 

الزيادة في 6أسمال الشركة
بموجب املحضر العام االستثنائي 

الشريك  قر6   ،24/12/2021 بتا6يخ 

الوحيد ما يلي :

- الرفع من مشلغ 6أسمال الشركة 

 20.000.000 إلى   7.500.000 من 

من  جزء  دمج  خالل  من  د6هم 

في  واملقيدة  املختلفة  االحتياطيات 

بتا6يخ  املحصو6ة  الشركة  حسابات 

31/12/2020 ؛

األسا�سي  القــانو3  تحييـــــن   -

للشركة. 

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

االبتدائية إلنزكا3 يوم 25/01/2022 

تحت 6قم : 50).
للخالصة والشيا3

املســـــــــير

385 P

 STE VALORISATION DES

 HULES ET CO-PRODUTS

SARL AU
شركة ذات املسؤولية املحدودة من 

شريك وحيد

تأسيس شركة
بتا6يخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة  تأسيس  تم   ،16/02/2022

ذات املسؤولية املحدودة من شريك 

وحيد خصائصها كالتالي :

 STE VALORISATION : التسمية

 DES HULES ET CO-PRODUTS

  SARL AU

تسيير   ((  -  : االجتماعي  الهدف 

الغدائية  الصناعات  وحدات  وادا6ة 

استيراد وتصدير املنتجات  بيع شراء 

انتاج  النشاتية ومشتقاتهما  الفالحية 

تحويل الزيوت النشاتية

3 حي  بلوك   353  : املقراالجتماعي 

الحرش شا6ع املقاومة أيت ملول

املدة 99 : سنة

د6هم   (00.000 الرأسمال: 

حصة اجتماعية   (000 مقسمة إلى 

من فئة 00) د6هم للحصة الواحدة، 

الفقير  أيت  السيد:  كالتالي:  مقسمة 

عشد الرحيم 000) حصة إجتماعية 

الشركة  بتسيير  يعهد  التسيير: 

والسيد  غيثة  موشفي  السيدة  إلى 

التيدي حميد.

6قم السجل التجا6ي :25557 

تم اإليداع القانوني بكتابة  وقد  

االبتدائية  املحكمة  لدى  الضشط 

تحت    2022/03/01 بتا6يخ  بانزكا3 

6قم : 3)4

386 P

 STE  ECOLOGIE

TECHNIQUE MAROC  SARL
بموجب عقد عرفي محر6 بتا6يخ 

شركة  تأسيس  تم   18/02/2022

محدودة املسؤولية  املميزات التالية :

 ECOLOGIE شركة    : التسمية 

TECHNIQUE MAROC ش.م.م.

امليكانيكية  الصناعة   : الهدف 

اعمال   - الصناعي  التدوير  اعمال   -

الحدادة.
املقر االجتماعي : 6قم 7 دوا6 العرب 

تماعيت د6ا6كة اكادير . 

املدة : 99 سنة.
 (00.000  : 6أ1 املال االجتماعي 

000) حصة من فئة  د6هم مجزأ إلى 

00) د6هم للحصة الواحدة.

التسيير: افيلي حميد.

السنة االجتماعية  : تبتدئ السنة 

االجتماعية من فاتح يناير وتنتهي في 

آخر دجنبر من كل سنة.

وتم اإليداع القانوني لهذا املحضر 

املحكمة  هيئة  لدى  الضشط  بكتابة 

 (08729 التجا6ية باكادير تحت 6قم 

والسجل التجا6ي 6قم 50145 بتا6يخ 

25/02/2022 م.

387 P

MAZI NEGOCE
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة شريك وحيد

حر6  عرفي  عقد  بمقت�سى   -  (

 2022 فبراير   (0 بتا6يخ  أكادير  في 

مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدودة شريك الوحيد لها املميزات 

التالية :

 MAZI NEGOCE  : التسمية 

ش.م.م.

املعدات  وبيع  شراء   : الهدف 

واللوازم املكتبية.

بلوك 1 و 6قم   : املقر االجتماعي 

فوق الكدية تيكوين   2 الطابق   21(

أكادير.
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الرحما3  عشد  السيد   : التسيير 
مزغاني، ملدة غير محدودة.

 (00.000  : الشركة  6أسمال 
د6هم.

لدى  القانوني  اإليداع  تم   -  2
 (7 املحكمة التجا6ية بأكادير بتا6يخ 
 (08128 6قم  تحت   2022 فبراير 

سجل تجا6ي 6قم 50545.
388 P

TAY LAZ شركة
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة
20 أكتوبر  طشقا للعقد املؤ6خ في 
ذات  شركة  تأسيس  تم   2022
بالخصائص  املحدودة  املسؤولية 

التالية :  
TAY LAZ  : االتسمية

ممتاز  سوق  استغالل   : الهدف 
ومطعم

 (00.000  : املجموعة  6أسمال 
د6هم

املسير: فاطمة ايت الضهر
املقر االجتماعي : قطعة 6قم 28/أ 

تجزئة الزيتو3 تيكوين أكادير
املدة :  99 سنة

للمجموعة  القانوني  االيداع  تم 
بالسجل التجا6ي باملحكمة التجا6ية 
بتا6يخ   (087(9 6قم  تحت  ألكادير 

25/02/2022
389 P

 SOCIETE WIN CHAKDI
SARL AU

إعـــــــال3 عـــن إنشـــــــاء شــركـــــــة
بتا6يخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شركة  تأسيس  تم   07/01/2022
بالشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الوحيد ذات املميزات التالية: 
 SOCIETE WIN  : التسمية 

CHAKDI SARL AU
املستشفى  حي   : االجتماعي  املقر 

أســـــــــــــــا
د6هم   (00.000  : الرأسمال 
فئة  من  حصة   (000 على  مقسمة 

00) د6اهم.

املختلفة  األشغال   :  الهدف 

او الشناء.

الشركاء : السيدالخليل شكرادي، 

لشطاقة  الحامل  و  الجنسية،  مغربي 

  JA ((3959 التعريف الوطنية 6قم

 )000) حصة).

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 

يناير وتنتهي في )3 دجنبر من كل سنة

حاليا  الشركة  تسير   : التسيير 

شكرادي  السيد:الخليل  طرف  من 

ملدةغير محددة.

االيداع  تم   : التجا6ي  السجل 

بتا6يخ  بكلميم  االبتدائية  باملحكمة 

25/01/2022 تحت 6قم 34/2022.

390 P

SOUSS REST SARL AU
إنشاء شركة

 53 6قم  :مكتب  االجتماعي  املقر 

شا6ع  مامونيا  مجمع  الرابع  الطابق 

حسن بونعماني حي الداخلة اكادير.

بتا6يخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو3  وضع  تم   13/01/2022

األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية 

ذات املميزات التالية:

SOUSS REST SARL AU : االسم

هدف الشركة: ) - قاعة الشاي.

املدة محددة في 99 سنة 

الراسمال محدد في مشلغ 00.000) 

د6هم مقسم الى 000) حصة من فئة 

الواحدة قد تم  د6هم للحصة   (00

اكتتابها للسيد 6�سى بوجدي.

6�سى  السيد  تعيي3  تم   : التسير 

غير  ملدة  كمسيرللشركة  بوجدي 

محدودة مع إعطائه صالحية اإلمضاء 

اإلدا6ي و الشنكي منفردا.

لتكوين   5% اقتطاع  يتم  األ6باح 

عليه  املنصوص  االحتياطي  الرصيد 

قانونا

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

لدى  الضشط  بكتابة  القانوني 

املحكمة التجا6ية باكادير تحت 6قم  

08704) بتا6يخ 24/02/2022

391 P

STE TAFSUT CARS  SARL
يوم  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
10/02/2022 تم إنشاء شركة  ذات 

الخصائص التالية :
  STE TAFSUT CARS  : التسمية 

  SARL
بدو3  السيا6ات  كراء   : الهدف 

سائق.
 22 6قم  األول  الطابق   : املقر 
انز6ا3  بئر  شا6ع  البركة  قسا6ية 

الدشيرة الجهادية.
د6هم   (00.000  : الرأسمال 

مقسمة كاآلتي :
  500  : السيد يوسف الصداق   -

حصة )00) د6هم للحصة).
  500  : بيزماو3  محمد  السيد   -

حصة )00) د6هم للحصة).
التسيير: السيد يوسف الصداق .
اإليداع القانوني وضع في املحكمة 
االبتدائية بانزكا3 يوم 23/02/2022 

تحت 6قم 377
السجل التجا6ي:  3)255

392 P

STE QRAPID SARL AU
تأسيس شركة ذات الشريك الوحيد 
الشريك  قرا6  عقد  بموجب 
وضع  تم  بتا6ودانت،  الواحد 
للشركة املحدودة  القانو3 األسا�سي  
املسؤولية ذات الخصائص التالية :                                
 STE QRAPID SARL  :  التسمية

AU
 + الحفالت  متعهد   : الهدف 

األشغال املتعدد  والشناء
املقر االجتماعي : مركز أكادير ملول 

سوكتانا تالوين تا6ودانت.
مشلغ  في  محدد   : الرأسمال 
 (000 إلى  مقسم  د6هم   (00.000
مصطفى  ملك  في  كلها  حصة 

الشوسعيدي. 
املدة :  تسعة وتسعو3 سنة.       

التسيير: ستسير الشركة من طرف 
مصطفى  السيد  الوحيد  الشريك 

الشوسعيدي ملدة غير محدود ة. 

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
التجا6ية  املحكمة  لدى  الضشط 
   2022 يناير   2( بتا6يخ  بتا6ودانت 

تحت 6قم 41 
393 P

R.L.A TIS
Société à responsable limite

 CONSTITUTION DE SOCIETE
SARL

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة 

بتا6يخ  عرفي  عقد  على  بناءا 
القواني3  وضع  تم   01/02/2022
مسؤولية  ذات  لشركة  األساسية 
محدودة  R.L.A TIS  ذات الخصائص 

التالية : 
الهدف : هدف الشركة في املغرب 

كما في الخا6ج هو : 
- تاجر أو وسيط استيراد وتصدير 

املنسوجات.
- ممثل التجا6ة.

- تاجر.
- النسيج.

املقر االجتماعي  : تجزئة حي الفتح 
6قم 48) كلميم.

: تسير الشركة وملدة غير  التسيير 
هدى  السيدة  طرف  من  محدودة 

بوعالم.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتا6يخ  بكلميم  االبتدائية 

22/02/2022 تحت 6قم 83/2022.
394 P

FIDUCIAIRE AMIZA

  ROLLMAROC SERVICES
 SARL

6أسمال الشركة : 00.000) د6هم
ICE :002983891000039

RC 50433
تأسيس شركة

بمقت�سى عقد عرفي مؤ6خ باكادير 
تم تأسيس   ،2022 يناير   22 بتا6يخ 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

باملواصفات التالية :
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 ROLLMAROC  : التسمية 

SERVICES

الهدف :)) الحراسة و املراقشة  2) 

االشغال املختلفة

الطابق   07 االجتماعي.6قم  املقر 

الرابع عما6ة االد6ي�سي ف م 1) ملحق 

املسجد الكشير الدخلة اكادير 

املدة: 99 سنة.

يناير   0( : من  السنة االجتماعية 

إلى )3 دجنبر.
6أسمال الشركة : 00.000) د6هم 

اجتماعية  حصة   (000 إلى  مقسم 

بمقدا6 00) د6هم لكل  واحدة.

التسيير: تعي3 السيد بن علي عشد  

الكريم و السيدة الحميري اسمها3، 

كمسيرا3 للشركة ملدة غير محدودة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

باكادير  التجا6ية  باملحكمة  الضشط 

تحت الـــرقم   2022 فبراير   (0 بتا6يخ 
08505) ومسجلة بالسجل التجا6ي 

في نفس اليوم تحت الرقم 50433

395 P

مكتب حسابات شحودي

 SOCIETESA LOGISTIQUE

SUDSARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا3 مقرها االجتماعي :بلوك ؤ  

حي املسيرة 6قم 27 ايت ملول .
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

25515 انزكا3

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   18/02/2022

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية :

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها  بمختصر  االقتضاء 

 SOCIETESA LOGISTIQUE SUD

 SARL AU

نقل   -  ( بإيجاز:  الشركة  غرض 

السلع لحساب الغير، 2 - نقل السلع 

وطنيا ودوليا.

عنوا3 املقر االجتماعي بلوك ؤ حي 
املسيرة 6قم 27 ايت ملول  

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

  (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 
د6هم، مقسم كالتالي:

 (.000  : الصشا3   أيوب  السيد 
حصة بقيمة 00) د6هم للحصة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتا6يخ  انزكا3  االبتدائية 

01/03/2022 تحت 6قم )42.
396 P

 STE SARE BOUTRAV
NEGOCE  SARL AU

إنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة  
 STE SARE  : التجا6ي  اسم 

 BOUTRAV NEGOCE  SARL AU
العنوا3 : حي الكر�سي زنقة الوفاق 

6قم 0) اوالد تايمة
أعمال متنوعة أو   ((  -   : املهام   

إنشاءات - 2) التجا6ة.
 (00.000   : الشركة  مال  6ا1 

د6هم
6ضا  محمد  السيد   -  : التسيير 
وحيد  ومشا6ك  مسير  الشوعتاوي 

للشركة
تم اإليداع القانو3 األسا�سي لدى 
االبتدائية  باملحكمة  الضشط  كتابة 
تا6ودانت بتا6يخ 23/02/2022  تحت 
6قم 255 والسجل التجا6ي تحت 6قم  

 8489
397 P

STE SENEPROS  SARL AU
إعال3 عن تأسيس شركة محدودة 

املسؤولية
ICE: 003025640000053

بمقت�سى عقد عرفي محر6 بتا6يخ 
شركة  تأسيس  تم   17/02/2022
محدودة املسؤولية ذات الخصائص 

التالية : 
 STE SENEPROS Sarl : التسمية

. AU

  ( طابق   5 املقر االجتماعي:مكتب 
) شا6ع الحسن الثاني  94 بلوك  6قم 

حي توهمو ) ايت ملول.  
الهدف : محطة الوقود.

 (00.000  : اإلجتماعي  الرأسمال 
د6هم.

التسيير : خالد الشناق.
املدة : 99 سنة.

السنة املالية :  فاتح يناير حتى)3 
دجنبر.

بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 
 4(2 6قم  تحت  بانزكا3  التجا6ي 
السجل  6قم   01/03/2022 بتا6يخ 

التجا6ي 25555 
398 P

 STE OMANAR NEGOCE
 Société à Responsabilité Limitée

associé unique
Au Capital de 100.000 Dhs

 Siège Social est fixé à :
 DOMICILE CHEZ STE DARJA
 SERVICES: AV ELMEHDI BEN
 TOUMERT N°37 GUELMIM

ICE : 003019721000010
تـــأسيــس شركة

بتا6يخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شركة  تأسيس  تم   ،14/02/2022
بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد  باملميزات التالية:
التسمية : اومنا6 نيكوض

د6جة  شركة  لدى  التوطي3 
توما6ت  بن  املهدي  بشا6ع  سيرفيس 

6قم 37 كلميم.
د6هم   (00.000  : الرأسمـــــــــــــال 
فئة  من  حصة   (000 على  مقسمة 

00) د6هم.
والتجا6ة  الوساطة   : الهـــــــــــــــــدف 

العامة
الشــــــــــــــركاء:

* نرجيس حفصة 500 حصة
املسير  القانوني: نرجيس حفصة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتا6يخ  كلميم  االبتدائية 

17/02/2022 تحت 6قم 71/2022.
399 P

 OMAR MULTI شركة

SERVICES TRANSPORT
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة
في  املؤ6خ  للعقد  طشقا 

18/01/2022 تم تأسيس شركة ذات 

بالخصائص  املحدودة  املسؤولية 

التالية :  

 OMAR MULTI  : االتسمية 

SERVICES TRANSPORT

: خدمات نقل األشخاص  الهدف 

والشضائع
د6هم   : املجموعة  6أسمال 

(00.000

املسير:  عمر إدبركاش 

أغشالو  دوا6   : االجتماعي  املقر 

أيت  أشتوكة  وساي  جماعة سيدي 

بها

املدة :  99 سنة

للمجموعة  القانوني  االيداع  تم 

باملحكمة  التجا6ي  بالسجل 

  25443 االبتدائية إلنزكا3 تحت 6قم 

بتا6يخ 14/02/2022   

400 P

فارماكوان 
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الواحد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي  في مركز 

االعمال بعما6ة الخياطي الطابق 

الثالث  الشقة 6قم 5 شا6ع الحسن 

الثاني املحايطة تا6ودانت - 83000 

تا6ودانت املغرب
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

8503

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   23

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الواحد   الشريك  ذات  املحدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الواحد .
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غرض الشركة بإيجاز : 
وبيع وانتاج وتوزيع جميع  - شراء 
وششه  التجيلية  واملواد  املنتجات 

الطشية .
- خدمات التجميل

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 (00.000  : مشلغ 6أسمال الشركة 
د6هم، مقسم كالتالي:

 (000  : قدو6ي  ملياء  السيدة  
حصة بقيمة 00) د6هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانها   قدو6ي  ملياء  السيدة   -
اقامة السعادة   (4 92) شقة  عما6ة 

3 حي املحمدي اكادير 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 0( بتا6يخ  بتا6ودانت  االبتدائية 

ما16 2022 تحت 6قم 274
400P

MARAMED
 CONSTITUTION DE SOCIETE

SARL A.U
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

بتا6يخ  عرفي  عقد  على  بناءا 
القواني3  وضع  تم   29/01/2022
مسؤولية  ذات  لشركة  األساسية 
الوحيد الشريك  ذات  محدودة 
الخصائص  ذات   MARAMED

التالية : 
الهدف : هدف الشركة في املغرب 

كما في الخا6ج هو : 
- تاجر مواد تقنية للمستشفيات.
- املنسوجات واملالبس الجاهزة.

- تاجر.
شا6ع املقاومة   : املقر االجتماعي  

زنقة 8) 6قم 25 كلميم.
: تسير الشركة وملدة غير  التسيير 
محدودة من طرف السيدة محجوبة 

عوبيد.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتا6يخ  بكلميم  االبتدائية 
22/02/2022 تحت 6قم 81/2022..  
400P مكرر

FIDUCIAIRE TEMSIA

STE MEDFIF S.A.R.L
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
مؤ6خ  عرفي  عقد  بموجب 
وضع  تم   20/01/2022 بأكاديرفي 
ذات  لشركة  األسا�سي  النظام 
تكمن  والتي  املحدودة  املسؤولية 

مميزاتها فيما يلي 
  STE MEDFIF  S.A.R.L : التسمية
سواء  الشركة  تهدف   : الغرض 
لحسابها الخاص أو لحساب الغير في 

املغرب وفي أي دولة أخرى إلى:
- أشغال الشناء املختلفة

 ( حي اوجعا بلوك   : مقر الشركة 
زنقة 3 6قم 9) مكر6 تيكوين اكادير.

املدة : حددت مدة الشركة في 99 
سنة ابتداء من تا6يخ تكوينها النهائي

6أسمال  يشلغ   : الشركة  6أسمال 
 (00.000 د6هم  ألف  مائة  الشركة 
مائة  ذات  حصة  ألف  إلى  مقسم 
00) د6هم كقيمة للحصة الواحدة، 
كليا  القيمة  ومدفوعة  مكتتشة 

ومخصصة للشركاء اآلتية :           
 (000 : الصراوي محمد  السيد   -

حصة
السنة املالية : تبتدئ في فاتح يناير 

وتنتهي في )3 دجنبر.
السيد  الشركة  يسير  التسيير: 
الصراوي محمد  ملدة غير محدودة     

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
باكادير   التجا6ية  باملحكمة  الضشط 
عدد  تحت   25/02/2022 بتا6يخ 

(0872(
401P

املركز الجهــوي للخدمـــات

NAHJ ASSIL
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة من شريك وحيد 
الجمع  محضر  على  بناء 
بتا6يخ:  املنعقد  التأسي�سي  العام 
ذات  تأسست شركة   01/02/2022
باالعتشا6ات  املحدودة  املسؤولية 

التالية:

ذات   NAHJ ASSIL االسم: شركة 
املسؤولية املحدودة.

العنوا3 : مركز ايت الرخا جماعة 
ايت الرخا سيدي افني.

الهدف : مقاول أعمال أو إنشاءات 
مختلفة

 99( تسعة و تسعو3 سنة  املدة: 
سنة).

6أ1 مال الشركة هو  6أ1 املــال: 
د6هم)   (00.000( د6هم  ألف  مائة 
حصة   ((000( ألف  إلى  مقسمة 

بقيمة مائة )00)) د6هم لكل حصة.
بوطعام  السيد  تعيي3  التسيير: 

محمد مسيرا للشركة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
القانوني باملحكمة االبتدائية بكلميم 
 : 6قم  تحت   21/02/2022  : بتا6يخ 

.78/2022
402 P

 STE KERROUM AGRI  SARL
AU

6أسمالها 00.000) د6هم
املقر االجتماعي : دوا6 أيت كروم أيت 

مخلوف تا6ودانت 
إعال3 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 
الوحيد

بمقت�سى عقد عرفي مؤ6خ بتا6يخ 
القانو3  إحداث  تم   ،15/02/2022
املسؤولية  ذات  للشركة  األسا�سي 
الوحيد،  الشريك  ذات  املحدودة 

خصائصها كالتالي :
  KERROUM AGRI التسمية:   

  SARL AU
دوا6 أيت كروم   : املقر اإلجتماعي 

أيت مخلوف تا6ودانت
الهدف اإلجتماعي : 

- نقل الشضائع لحساب الغير
واألشغال  الشناء  في  مقاول   -

املختلفة.
- تربية األبقا6.

  : في  حدد  الشركة  6أسمال 
 (000 على  مجزء  د6هم   (00.000
00)  د6هم  للحصة  حصة من فئة  

لواحدة كلها مكتتشة  كالتالي :

  (000  : كروم  السعيد  السيد 

حصة، أي 00.000) د6هم.

أي  حصة،   (000  : املجموع 

00.000) د6هم

السعيد  السيد  تعيي3   : التسيير 

غير  ملدة  للشركة  كمسير  كروم 

محدودة.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

)3 دجنبر.

املدة : 99 سنة.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 

املحكمة االبتدائية  بتا6ودانت بتا6يخ 

 -  219 م تحت 6قم     28/02/2022

السجل التجا6ي: 8499.

403 P

 STE  LAMAJ  SARL A.U شركة
إعـال3 عن إنشـــاء شركـــــة

بتا6يخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة   تأسيس  تم   15/02/2022

ذات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

املميزات التالية:

 STE LAMAJ SARL  : التسمية 

A.U

جميالت طريق   : املقر االجتماعي 

كلميم  -  طانطا3

د6هم   (00.000  : الرأسمال 

فئة  من  حصة   (000 على  مقسمة 

100,00 د6اهم.

الهدف : مطعم، 

جمال،  -الحسي3   : الشركاء 

مغربي، مزداد بتا6يخ 01/01/1964، 

J(512(2 ب.ت.و 6قم

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 

يناير و تنتهي في )3 دجنبر من كل سنة

حاليا  الشركة  تسير   : التسيير 

غير  ملدة  جمال  الحسي3  طرف  من 

محددة.

باملحكمة  تم   : التجا6ي  السجل 

االبتدائية بطانطا3 بتا6يخ 25 فبراير 

2022 تحت 6قم  )105 

404 P
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 LE COIN شركة

 MULTISERVICE

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعداد القانو3   2022 فبراير   (8

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد

 LE COIN  : الشركة  تسمية 

 MULTISERVICE

غرض الشركة بإيجاز : ) - مفوض 

أو وسيط في ما يتعلق تحويل األموال 

والخدمات املالية. 

لتحصيل  ووسيط  مفوض   -  2

الديو3.

مقاول األعمال أو اإلنشاءات   -  3

املختلفة.

4 - التجا6ة أو التجا6ة بشكل عام. 

عنوا3 املقر االجتماعي : 6قم 251 

د شا6ع الوصال مـــحـــل تـــجــا6ي 6قم ) 

اساكا تيكوين - أكادير

 200.000  : مشلغ 6أسمال الشركة 

د6هم، مقسم كالتالي

السيد عشد الرحيم معلوم شريك 

2000 حصة بقيمة   : وحيد بالشركة 

00) د6هم للحصة

املسير : السيد أشرف معلوم  

املدة : 99 سنة

إلي  يناير  فاتح  من  املالية:  السنة 

)3 دجنبر

 24 بتا6يخ  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير 2022 تحت 6قم 08702) وتم 

بأكادير  التجا6ية  باملحكمة  تسجيله 

تحت 6قم 3)501.  

405 P

GOLDEN’GO – SARL AU
إعال3 عن تأسيس شركة

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

22/10/2021 تم تأسيس ش٠م٠م.

 GOLDEN’GO : التسمية

املسؤولية  ذات  شركة   : الشكل 

املحدودة.

الطابق األ6�سي حي التقدم  املقر: 

لقليعة 80350 أيت ملول إنزكا3.

لحساب  الشضائع  نقل   : الغرض 

الغير.

املدة : 99  سنة.

الرأسمال: حدد في مشلغ 00.000) 

مئة ألف د6هم.

املسير : سمير الو6دي.

القانوني  اإليداع  تم  وقد 

بتا6يخ  بإنزكا3  االبتدائية  باملحكمة 

 ,2721 6قم  تحت   21/12/2021

السجل التجا6ي 6قم )2505 إنزكا3.                                     

406 P

 IMMOBILIERE SOSO

TRAVAUX – SARL A/U
إعال3 عن تأسيس شركة

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

25/01/2022 تم تأسيسش٠م٠م

 IMMOBILIERE  : التسمية 

SOSO TRAVAUX SARL.AU

املسؤولية  ذات  شركة   : الشكل 

املحدودة

 51( 6قم  شا6ع   88 6قم  املقر: 

تا6است إنزكا3.

الغرض : مقاولة أشغال عامة

املدة : 99  سنة

الرأسمال : حدد في مشلغ 00.000) 

مئة ألف د6هم.

املسير : محمد سوسو

القانوني  اإليداع  تم  وقد 

بتا6يخ  بإنزكا3  االبتدائية  باملحكمة 

 ,319 6قم  تحت   22/02/2022

السجل التجا6ي 6قم )2550 إنزكا3.                                     

407 P

  INITIATIVE BUREAU  شركة
ش.م.م ذات الشريك الوحيد 

بتا6يخ  و  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم تأسيس شركة    2022 فبراير   2(
محدودة املسؤولية سجلها التجا6ي 
6قم 25559   ذات املميزات التالية : 

  INITIATIVE BUREAU : التسمية
ش.م.م ذات الشريك الوحيد

شا6ع   53 6قم    : املقر االجتماعي 
سيدي الحاج الحشيب حي تكمي اوفال 

الدشيرة
الرأسمال : 00.000)  د6هم.

وجميع  النسخ  مركز   -  : الهدف 
املهام ذات الصلة.

تسويق وتركيب وإصالح أجهرة   -
الكمشيوتر والششكات

- اعمال الشناء 
الشركاء :  السيد بوشيخة محمد.
التسيير :  تسير الشركة من طرف  

السيد بوشيخة محمد.
اإليداع  تم   : القانوني  االيداع 
القانوني باملحكمة  االبتدائية بانزكا3 
بتا6يخ  01/03/2022تحت 6قم 4)4
408 P

INOX ELITE
إعال3 تأسيس شركة

ب  املؤ6خ  العرفي  للعقد  طشقا 
شركة  تأسيس  تقر6   03/01/2022

باملواصفات اآلتية :
 INOX ELITE : التسمية

محدودة  شركة   : الشكل 
املسؤولية

) 6قم  : حي االمل  املقر االجتماعي 
)34 العيو3.

6أساملال : 00.000) د6هم.
 / :السيد املهدي بنسلوك  املسير  

السيد محمد جاكانتي 
 3( يناير الى   ( : من  السنة املالية 

دجنبر.
الضشط  كاتب  لدى  اإليداع  تم 
بتا6يخ  بالعيو3  االبتدائية  للمحكمة 

16/02/2022 6قم 407/2022.
409 P

 STE EUROPE AFRIQUE

 EXPORT COMPANY

SARL AU
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة
في  املؤ6خ  للعقد  طشقا 

شركة  تأسيس  تم   15/02/2022

شريك  دات  محدودة   املسؤولية 

واحد بالخصائص التالية :  

 STE EUROP AFRIQUE  : االسم

EXPORT COMPANY SARL au

 CONDITIONNEMENT: الهدف

 DES FRUITS ET LEGUMES

IMPORT/EXPORT

NEGOCIANT
 (00.000  : املجموعة  6أسمال 

)مائة الف) د6هم  

  BOUCHAIB EL KAHLI  :التسيير

 DOUAR  : االجتماعي  املقر 

   TAKKAD SIDI BIBI

املدة :  99 سنة

للمجموعة  القانوني  اإليداع  تم 

باملحكمة  التجا6ي  بالسجل 

 409 6قم  تحت  انزكا3  االبتدائية 

بتا6يخ 2022/02/26 

410 P

 FADOM SARL  SARL شركة

 A.U
إعـــــــال3 عن إنشـــاء شركـــــة

بتا6يخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة  تأسيس  تم    21/02/2022

وحيد  بشريك  املسؤولية  محدودة 

ذات املميزات التالية:

 FADOM SARL SARL : التسمية

A.U
حي   (80 6قم   : االجتماعي  املقر 

التقدم الوطية طانطا3.

د6هم   (00.000  : الرأسمال 

حصة من فئة    (000 مقسمة على 

00) د6اهم.

الهدف : - جميع أشغال الشناء،

- نجا6ة األملنيوم والخشب.
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والطرق  والسشاكة  الكهرباء   -

والصرف الصحي وتزويد مياه الشرب 

وحفر اآلبا6

مجال املشاني والهندسة املدنية   -

الصرف  وأعمال  العامة  واألشغال 

الصحي

- إنشاء الجسو6 والطرق واألسوا6 

املشاني  وإصالح  الصيانة  وأعمال 

اآلبا6  وإنشاء  وتركيب  وتطويرها 

والصها6يج وأبراج املياه،

والتوزيع  والتصدير  االستيراد   -

والتجا6ة والتجا6ة العامة،

- بيع وتوزيع جميع األثاث واللوازم 

واملعدات املكتبية وأجهزة تكنولوجيا 

املعلومات 

- مستلزمات مواد الشناء، معدات 

ولوازم متنوعة

- الهياكل املعدنية والخشبية

اإلنشاءات  الغيا6،  قطع  بيع   -

ودهانها،  املركشات  إصالح  املعدنية، 

أعمال  املختلفة،  املعدات  تركيب 

واملنتجات  الغذائية  املواد  البستنة، 

والحيواني،  البشري  لالستخدام 

التموين، األطعمة العامة.

داود،  سالم  احمد   -  : الشركاء 

مغربي، مزداد بتا6يخ 1973/04/12، 

JA430(3 ب.ت.و

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 

يناير و تنتهي في )3 دجنبر من كل سنة

: تسير الشركة حاليا من  التسيير 

طرف:

احمد سالم داود ملدة غير محددة.

باملحكمة  تم   : التجا6ي  السجل 

بتا6يخ  بطانطا3  االبتدائية 

23/02/2022 تحت 6قم 1045.

411 P

شركة اف  زد  تيك  سكير
تأسيس شركة

فبراير   (0 طشقا للعقد املؤ6خ في 

سا�سي  اال  القانو3  وضع  تم   2022

محدودة  مسؤولية  ذات  لشركة 

وشريك وحيد ومميزاتها كالتالي:

- االسم: شركة اف زد تيك سكير 

- الهدف : تركيب كاميرات املراقشة 

- نيكو1

شا6ع الششاب  املقر االجتماعي:   -
6قم 9800 التمسية ايت ملول 

- املدة: 99 سنة

د6هم   (00.000 الرأسمال:   -

مقسمة إلى 000) حصة بقيمة 00) 

د6هم للحصة

خيرة  للد  مائة  في   5  : األ6باح   -

والشاقي حسب قرا6ات الشركاء                     

- التسيير: السيد خالد لفزوم.

- السنة اال جتماعية :  تبتدئ من 

فاتح يناير الئ )3 دجنبر من كل سنة             

- السجل التجا6ي :  تم التسجيل  

اال بتدائية بانزكا3 تحت  باملحكمة  
6قم 9)255 بتا6يخ 23 فبراير 2022.  

412 P

 ESSI VAR PRIVE SARL شــركة 
شركة ذات مسؤولية محدودة، 

6أسمـــالها 00.000) د6هم

مقرها االجتماعي : 6قم 237، بلوك 

E، حي الهدى، أكادير

تـأسـيـس شــركة
بتا6يخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو3  وضع  تم   2022 فبراير   07

التأسي�سي لشركة محدودة املسؤولية 

تحمل الخصائص التالية :  

 ESSI VAR PRIVE  : الـتـسـميـــــــــــــــة 

 SARL

مسؤولية  ذات  شركة   : الشكل 

محدودة

لتكوين  مد6سة   -  : الـمـوضـــــوع 

املمرضي3

الشصريات  مجال  في  التكوين    -

وقيا1 الشصر

-  التكوين املنهي

-  و بصفة عامة جميع العمليات 

غير  أو  مشاشرة  بصفة  ترتشط  التي 

مشاشرة بهدف الشركة.

مقرها   : االجـتـماعــي  الـمـقر 
حي   ،E بلوك   ،237 6قم   : االجتماعي 

الهدى، أكادير.

ابتداء  سنة   99  : الشركــــــة  مــــــدة 
من يوم تأسيسها. 

 (00.000  : الشركـــة  6أسمـــال 
حصة من   (000 د6هم مقسم على 

فئة 00) د6هم.
السيد   -  : مساهمتهم  و  الشركاء 
د6هم   25.000 اد6يس  العساوي 

مقابل 250 حصة.
- السيدة العساوي اكرام 25.000 

د6هم مقابل 250 حصة.
 25.000 السيدة العساوي هشة   -

د6هم مقابل 250 حصة.
 25.000 السيد العساوي نظال   -

د6هم مقابل 250 حصة.
 5 يتم اقتطاع نسشة %   : األ6بـــــــــاح 
من األ6باح لالحتياط القانوني والشاقي 
يوزع او  سواء  حسب تقرير الشركاء 

ينقل.
من  الشركة  تسير   : الـتسـيـيــــــــــــــــــر 

طرف السيد العساوي اد6يس.
حق اإلمضاء :   أعطي حق اإلمضاء 

للسيد العساوي اد6يس.
فاتح  من   : االجتمـاعيـة  السنـــة 
السنة  من  غشت   3( إلى  شتنبر 

املوالية.
لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 
بتا6يخ  ألكادير  التجا6ية  املحكمة 

25/02/2022 تحت 6قم : 5)087).
للخالصة الشيا3
الـمسـيــر الوحـيـد

413 P

 BREVET CAR SARL شــركة
  A.U

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 
الشريك الواحد

 6أسمالها خمسمائة ألف د6هم 
)500.000) د6هم

مقرها اإلجتماعي : 6قم )، زنقة 425، 
أمال إحشاش، أكادير

تـأسـيـس شــركة
بتا6يخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو3  وضع  تم   ،2022 يناير   07
املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�سي 
املحدودة ذات الشريك الواحد تحمل 

الخصائص التالية :  

 BREVET شـركة    : الـتـسـميـــــــــــــة 

    CAR SARL A.U

املسؤولية  شركة ذات   : الـشـكــل 

املحدودة ذات الشريك الواحد

السيا6ات  كراء    -   : الـمـوضـــــوع 

بدو3 سائق

العمليات  جميع  عامة  وبصفة   -

غير  أو  مشاشرة  بصفة  ترتشط  التي 

مشاشرة بهدف الشركة
الـمـقـر اإلجـتـماعــي  :  6قم )، زنقة 

425، أمال إحشاش، أكادير

ابتداء  سنة   99  : الشركــــــة  مــــــدة 

من يوم تأسيسها. 

 500.000  : الشركـــة  6أسمـــال 

حصة من   5.000 د6هم مقسم على 

فئة 00) د6هم.

السيد   : مساهمتهم  و  الشركاء 

د6هم مقابل   500.000 حداق خالد 

5.000 حصة.

األ6بـــــــــاح :   يتم إقتطاع نسشة %5 

من األ6باح لإلحتياط القانوني والشاقي 

سواء يوزع أو ينقل.      

من  الشركة  تسير   : الـتسـيـيــــــــــــــــــر  

طرف السيد حداق خالد .

حـق اإلمـضاء : أعطي حق اإلمضاء 

للسيد حداق خالد.

الـسنــة االجتمـاعيـة : من فاتح يناير 

إلى )3 دجنبر.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 

بتا6يخ  بأكادير  التجا6ية  املحكمة 

25/02/2022 تحت 6قم : 08720).
 للخالصة الشيا3

الـمـسـيــر الـوحـيـد 

414 P

  CHENNAFAH TRAVAUX

ش.م.م ش.و
تأسيس

في  املؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بتا6يخ         واملسجل   24/02/2022

تأسيس  تم  بإنزكا3   24/02/2022

CHENNAFAH TRAVAUX شركة 

ش.م.م. شريك وحيد.
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أو  الحرة  األشغال   -  (  : هدفها 

الشناء.

2 -  اإليراد والتصدير.

3 - مفاوض.   

 0( العنوا3 التجا6ي: الشقة 6قم 

 1(2 6فم  بوزكا6  حي  التاني  الطابق 

مسدو6ة انزكا3. 
د6هم موزع   (00.000  : 6أسمالها 

إلى 000) حصة قيمة كل حصة 00) 

د6هم اكتتبت على الشكل اآلتي:

الوهاب:   عشد  بوشنافة  السيد   •

000) حصة.

عشد  بوشنافة  السيد   تعيي3  تم 

غير  ملدة  للشركة  كمسير  الوهاب 

محدودة. 

تم اعتماد توقيع السيد  بوشنافة 

العقود  جميع  في  الوهاب  عشد 

والوثائق اإلدا6ية والشنكية.                                   

99 سنة  : مدة عمر الشركة  املدة 

من تا6يخ تأسيسها النهائي.

6قم  اإليضاحي  التجا6ي  السجل 

.2553(

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتا6يخ  بإنزكا3   االبتدائية 

2022/02/24 تحت 6قم 389. 

415 P

 Sté » CONTAG « SARL
ICE : 003021791000089
6أسمالها 500.000 د6هم 

إعال3 بتأسيس شركة
تأسست  عرفي  عقد  وبموجب 

املحدودة  املسؤولية  دات  شركة 

بتا6يخ     15/02/2022 إسم  تحت 

 CONTAG SARL

هدفها :

- منعش عقــــا6ي.

- التصدير واالستيـراد.

- تجــــا6ة.
)5 تجزئة  العنوا3 التجا6ي : 6قم 

سو1 العاملة أيت ملول. 
د6هم موزعة   500.000 6أسمالها 

إلى 5000 حصة قيمة كل حصة  00) 

د6هم، موزعة كمايلي :

 2500 فوال3  محمد  *السيد 
حصة

 2500 املنصو6ي  أحمد  *السيد 
حصة      

تعيي3  تم   : الشركة  تسيير 
السيد  محمد فوال3 و السيد أحمد 
ملدة  للشركة  كمسيرين  املنصو6ي 
كامل  تخويلهما  مع  محدودة  غير 
الصالحيات حسب القانو3 االسا�سي 

للشركة.
املشترك  اإلمضاء   : اإلمضاء 
محمد فوال3 والسيد أحمد  للسيد  

املنصو6ي.
املدة : 99 سنة من تا6يخ تأسيسها 
بمكتب  تم  القانوني  اإليداع 
التجا6ية  املحكمة  لدى  الضشط 
بتا6يخ    398 6قم  تحت  بأكادير 

.25/02/2022
   CONTAG SARL سجلت الشركة
بأكادير تحت 6قم    التجا6ي  بالسجل 

25539 بتا6يخ 25/02/2022.
416 P

مكتب حسابات ابن عامر

COPRASOL  ش.م.م
إعال3 بتأسيس شركة 

التعريف املوحد للمقاولة    
:  00302051(000028

بتا6يخ  عرفي  عقد  بموجب 
بتا6يخ  واملسجل   10/02/2022
  ((94( عدد  تحت   14/02/2022
RE :، تأسست شركة ذات املسؤولية 
تفاصيلها  وحيد،  شريك  املحدودة  

كالتالي:
التسمية : COPRASOL  ش.م.م 

هدفها : االستيراد و التصدير
العنوا3 التجا6ي : 25 تجزئة بيشا 

طريق كلميم شقة 4) تيزنيت  
د6هم    (00.000  : مالـــها   6أ1 
 (000 موزعة إلى  )مائة ألف د6هم) 
)00) د6هم)  حصة  قيمة كل حصة 

مائة د6هم.
تم تعيي3 السيد    : تسيير الشركة 
كومية غسا3 كمسير وحيد  للشركة 
كامل  إعطائها  ملدة غير محدودة مع 
الصالحيات حسب القانو3 األسا�سي 

للشركة. 

 99 الشركة  عمر  مدة   : املـــدة 
تا6يخ  من  سنة)  وتسعو3  )تسعة 

تأسيسها النهائي.
إيداع  تم   : القانوني  اإليداع 
امللف القانوني بمكتب الضشط لدى 
عدد  بتيزنيت  االبتدائية  املحكمة 

2022/82 بتا6يخ 01/03/2022.
417 P

FIDUCIAIRE TEMSIA

STE BLUE ENERGIE  S.A.R.L
تأسيس شركة دات املسؤولية 

املحدودة 
بموجب عقد عرفي مؤ6خ سيدي 
تم وضع النظام   15/02/2022 بيبي 
املسؤولية  دات  لشركة  األسا�سي 
فيما  مميزاتها  تكمن  والتي  املحدودة 

يلي :
  STE BLUE ENERGIE  : التسمية 

  S.A.R.L
الشركة  غرض  يمكن  الغرض: 
لحساب  أو  الخاص  لحسابها  سواء 
أي دولة أخرى  وفي  املغرب  في  الغير 

فيما يلي :
النقل الوطني والدولي للشضائع   -

لحساب الغير  
يوجد مقر الشركة   : مقر الشركة 
ايت   8 بلوك   34 بتجزئة اكدال 6قم 

ملول.
املدة : حددت مدة الشركة في 99 
سنة ابتداءا من تا6يخ تكوينها النهائي.

6أسمال  يشلغ   : الشركة  6أسمال 
 (00.000 د6هم  ألف  مائة  الشركة 
مقسم إلى ألف حصة دات مائة 00) 
د6هم كقيمة لحصة الواحدة،مكتتشة 
ومخصصة  كليا  القيمة  ومدفوعة 

للشريك اآلتي 
السيد شاطر زهير 000) حصة            
السنة املالية : تبتدئ في فاتح يناير 

وتنتهي في )3 دجنبر .
السيد  الشركة  يسير  التسيير: 

شاطر زهير ملدة غير محدودة 
تم اإليداع القانوني لدي كتابة    
الضشط باملحكمة اإلبتدائية بانزكا3  
بتا6يخ 25/02/2022 تحت عدد 402

للخالصة والشيا3

املسير

418 P

  BOUMATA TRADE

SARLAU
إنشـــــــاء شــركـــــــة

بتا6يخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة  تأسيس  تم   20/12/2021

باملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية :

  BOUMATA TRADE  : التسمية 

 SARLAU

الوفاق  إقامة   : االجتماعي  املقر 

بلوك ج الرقم 390 العيو3.

د6هم   (00.000  : الرأسمال 

فئة  من  حصة   (000 على  مقسمة 

00) د6هم.

الهدف : مواد غذائية عامة.

السيد أشرف بوماطا،   : الشركاء 

لشطاقة  والحامل  الجنسية،  مغربي 

  JA(95544 6قم  الوطنية  التعريف 

000) حصة.

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 

يناير وتنتهي في )3 دجنبر من كل سنة

: تسير الشركة حاليا من  التسيير 

طرف السيد: أشرف بوماطا ملدة غير 

محددة.

باملحكمة  تم   : التجا6ي  االيداع 

بتا6يخ   بالعيو3  االبتدائية 

20/12/2021، تحت 6قم 3882/21.

419 P

حسابات ادميم ش.م.م

3 POINTS TRANS SARL AU 
إعال3 عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة وذات الشريك 
الوحيد 

بموجب عقد عرفي محر6 بتا6يخ 

القانو3  وضع  تم   2022 فبراير   (5

محدودة  شركة  لتأسيس  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  وذات  املسؤولية 

باملميزات التالية 

  3 POINTS TRANS  : التسمية

املسؤولية  ذات  شركة  الشكل: 

املحدودة وذات الشريك الوحيد.
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6أسمال  حدد   : الشركة  6أسمال 

د6هم مقسمة   (00.000 الشركة في 

بقيمة  اجتماعية  حصة   (000 إلى 

في  كلها  هي  و  للواحدة  د6اهم   (00

ملكية السيد موتيق الخضير. 

كراج بحي امنتاك   : مقر الشركة 

ايت  القليعة  جماعة  العزيب  دوا6 
ملول

نشاط الشركة : نقل األمتعة غير 

النقل  الغير،  لحساب  املصحوبة 

لحساب  للشضائع  والدولي  الوطني 

الغير

موتيق  السيد  عي3  التسيير: 

غير  ملدة  للشركة  كمسير  الخضير 

محدودة.

الشركة ملزمة بالتوقيع  التوقيع: 

موتيق  السيد  للمسير  الوحيد 

الخضير.

السنة املالية: من )0 يناير إلى )3 

ديسمبر 

املدة :  مدة الشركة محددة في 99 

سنة

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

انزكا3  االبتدائية  باملحكمة  الضشط 

 40( 6قم  تحت   25/02/2022 يوم 

و6قم السجل التجا6ي 25543

420 P

اش صوفت
ACH SOFT   SARL 

تأسيس شركة

بتا6يخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو3  وضع  تم   18/02/2022

املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدودة تحمل الخصائص التاتية :

ACH SOFT  SARL :  التسمية

شركة ذات املسؤولية    : الشكل 

املحدودة .

املوضوع : تصميم و تركيب برامج 

ششكات  صيانة-  اآللي-  الحاسب 

الحاسب اآللي-الدعاية. 

املقر االجتماعي : حي اإلخالص 6قم 

249 بيوكرة   اكادير.

مدة الشركة : 99 سنة.

عشرو3 ألف    : 6أسمال الشركة 
د6هم

التسيير :  كيالم لطيفة
لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 
االبتدائية  باملحكمة  الضشط  كتابة 
بانزكا3 تحت 6قم 406/2022 بتا6يخ 
6قم السجل التجا6ي   25/02/2022

هو 25549
421 P

 STE AGE D’OR TRANSPORT
SARL AU

إعال3 عن تأسيس شركة محدودة 
املسؤولية

ICE : 003022542000085
بمقت�سى عقد عرفي محر6 بتا6يخ  
شركة  تأسيس  تم   2022/02/11
شريك  ذات  املسؤولية  محدودة 

وحيد ذات  الخصائص التالية : 
 STE AGE D’OR  : التسمية 

  TRANSPORT    Sarl.Au
شا6ع اد6ا6 6قم   : املقر االجتماعي 

)3)7 التمسية  ايت ملول.
لحساب  الشضائع  نقل  الهدف: 

الغير
 (00.000  : االجتماعي  الرأسمال 

د6هم.
التسيير : الحسن كنكى.

املدة : 99 سنة.
السنة املالية :  فاتح يناير حتى )3 

دجنبر .
بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 
  38( 6قم  تحت  بانزكا3  التجا6ي 
السجل  6قم   24/02/2022 بتا6يخ 

التجا6ي )2552.
422 P

اكري زمان تزنيت
تأسيس شركة

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شركة  تأسيس  تم   2021/07/31
ذات املسؤولية املحدودة وخاصياتها 

كالتالي :
 ARGI ZMANE التسمية : شركة

.  TIZNIT

 (0 : بلوك  : عند   املقر االجتماعي 
6قم 83 بنسركاو اكادير.

في  املتاجرة  االجتماعي:  الهدف 
العقاقير.

مشلغ  في  حدد  الشركة:  6أسمال 
 (000 د6هم مقسمة على   (00.000
من فئة 00) د6هم للواحدة لصالح :

 (000 ازكاغ   لحسن  السيد    -
حصة  من فئة 00) د6هم.

تسيير الشركة:  يتم تسيير الشركة 
من طرف السيد لحسن ازكاغ.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
التجا6ية املحكمة  لدى   الضشط 

 الكادير تحت 6قم 48105.
امضاء

423 P

  AL KARAMAL MAROC
     S.A.R.L

الــــــكــــــا6مـــــــــــال الـــــمـــغـــــــــرب ش.م.م
إنشاء شركة محدودة املسؤولية

بأكـادير  عرفـــي  عــقد  بمقت�سى 
تم تأسيس   2022 فبراير   (5 بتا6يخ 

شركة محدودة املسؤولية 
الـــــمـــغـــــــــرب  الــــــكــــــا6مـــــــــــال    : االسم 

ش.م.م .
معدات صناعية   : هدف الشركة 
االشغال الحرة   / تقديم الخدمات   /

والشناء .                       
مقر الشركة : املحل الكائن بعما6ة 
6قم 21  -  الطابق الثاني  -  6قم 4 الو 

4 - اقامة ديا6 النزاهة - أيت ملول.
املدة : محدودة في 99 سنة 

مشلغ  في  محدد   : الرأسمال 
 (000 الى  مقسمة  د6هم   (00.000
للواحدة  د6هم   (00 حصة من فئة 

مقسمة كالتالي :
سيدي حشوها بيدهللا 500 حصة .

لال هترة بيدهللا 500 حصة .
حشوها  سيدي  السيد   : التسيير 
بيدهللا املسير الوحيد للشركة و ملدة 

غيرمحدودة. 
الصافية  اال6باح  توزع   : األ6باح 
على  القانونية  االقتطاعات  بعد 

الشركاء.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضشط 
بانزكا3 بتا6يخ  23 فبراير 2022 تحت 

6قم 375/2022.     
الخالصة و التذكير: 

424 P

ASTRO BUSINESS SARL AU
إنشاء شركة

املقر االجتماعي :بلوك A2 6قم 88 
حي القد1 اكادير.

بتا6يخ    عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو3  وضع  تم   17/02/2022
األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية 

ذات املميزات التالية :
 ASTRO BUSINESS  : االسم 

SARL AU
هدف الشركة :

 ) - استراد وتصدير لوازم املكتب.
املدة محددة في 99 سنة 

مشلغ  في  محدد  الراسمال 
 (000 د6هم مقسم الى   2.000.000
للحصة  د6هم   (00 فئة  من  حصة 
الواحدة قد تم اكتتابها للسيد سعيد 

بامو1.
التسيير : تم  تعيي3 السيد سعيد 
غير  ملدة  للشركة  كمسير  بامو1 
محدودة مع إعطائه صالحية اإلمضاء 

اإلدا6ي و الشنكي منفردا.
لتكوين   5% اقتطاع  يتم  األ6باح 
عليه  املنصوص  االحتياطي  الرصيد 

قانونا.
اإليداع  تم  القانوني  اإليداع 
لدى  الضشط  بكتابة  القانوني 
املحكمة التجا6ية باكادير تحت 6قم   

08728) بتا6يخ  25 فبراير 2022.
425 P

IMMOCLELUX
شركة ذات مسؤولية محدودة

6أسمالها 00.000) د6هم
مقرها االجتماعي : 6قم 29 عما6ة 

2) إقامة السعادة 3 الحي املحمدي 
أكادير

املسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم  بأكادير   2022 يناير   20 بتا6يخ 
املواصفات  ذات  شركة  تأسيس 

التالية :
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 IMMOCLELUX  : التسمية 

شركة ذات مسؤولية محدودة.

الهدف االجتماعي : وكالة عقا6ية.

مزود خدمة اإلنترنت.

االتصاالت،  في  املشو6ة  تقديم 

املعلومات والوساطة العقا6ية.

29 عما6ة  6قم   : االجتماعي  املقر 

2) إقامة السعادة 3 الحي املحمدي 

أكادير.

املدة : 99 سنة.
يتكو3   : االجتماعي  الرأسمال 

من 00.000) د6هم مقسم إلى 00) 

للسهم،  د6هم   (.000 بقيمة  حصة 

لفائدة السيد جي3 ما6ك ديشليدت : 

)5 حصة.

السيد محمد صابري : 49 حصة.

تسيير الشركة : تم تعيي3 السيد 

للشركة  مسير  ديشليدت  ما6ك  جي3 

ملدة غير محدودة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

بأكادير  التجا6ية  باملحكمة  القانوني 

6قم  تحت   2022 فبراير   (0 بتا6يخ 

0)085) سجل تجا6ي 6قم : 50443.
للخالصة والشيا3

426 P

  Cabinet AGADIR CONSEIL

 BILAL SIKRAOUI GLOBAL 

 INVESTMENT
 BSGI 

شركة ذات مسؤولية محدودة 

لشريك الوحيد
6أسمالها :  0.000) د6هم    

مقرها االجتماعي: شا6ع سمية، 

اقامة شهرزاد 3, الطابق 5، 6قم 22 

النخيل، الدا6 الشيضاء

 ICE : 002985537000023

 الدا6 الشيضاء

التأسيـــــــــــــــــــس
بتا6يخ  عرفي  عقد   بموجب 

النظام  وضع   ،202( نونبر   (7

األسا�سي لشركة بالخصائص التالية:

مسؤولية  ذات  شركة   : الشكل 

محدودة لشريك الوحيد.

 BILAL SIKRAOUI  : التسمية 
 GLOBAL INVESTMENT

الهدف االجتماعي : هدف الشركة 
باختصا6:

• بيع معدات ومنتجات التنظيف. 
سمية،  شا6ع  االجتماعي:  املقر 
اقامة شهرزاد 3, الطابق 5، 6قم 22، 

النخيل، الدا6 الشيضاء.
املدة : 99 سنة.

يناير   ( في  يشدأ  املالية:  السنة 
وينتهي في )3 ديسمبر من كل عام.

الرأسمال : يشلغ 6أ1 مال الشركة 
عشرة ألف د6هم )0.000) د6هم).

التسيير: مسير الشركة : 
املقيم  سكراوي،  بالل  السيد   -
باقامة النزاهة، الطابق األول، الشقة 
ايت ملول،  حي تمزا6ت،   ،  (03 6قم 
لشطاقة  والحامل  مغربية،  جنسية 

 JB47(588. الوطنية 6قم
االيداع  تم   : القانوني  اإليــــــــــداع 
القانوني في املحكمة التجا6ية بالدا6 
 2022 فبراير   2( بتا6يخ  الشيضاء 

تحت 6قم 1727.
للخالصة والشيا3

أكادير كون�سي ش.م.م 

426P مكرر

LKHER COM 
 شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد
وعنوا3 مقرها االجتماعي : دوا6 

اكويد6 أوالد برحيل تا6ودانت
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

.850(
في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   07
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  دات  محدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  دات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 LKHER  االقتضاء بمختصر تسميتها

. COM

غرض الشركة بإيجاز
- توزيع املعدات الز6اعية.

- بيع اآلالت واملعدات الز6اعية
- بيع منتجات وأسمدة نشاتية.

عنوا3 املقر االجتماعي دوا6 اكويد6 
أوالد برحيل تا6ودانت.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 (00.000  : مشلغ 6أسمال الشركة 
د6هم، مقسم كالتالي:

- السيد 6ضوا3 بنسودا3 : 000) 
حصة بقيمة 00) د6هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد 6ضوا3 بنسودا3 عنوانه : 
 83000 طريق مراكش أوالد برحيل - 

تا6ودانت املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد 6ضوا3 بنسودا3 عنوانه: 
 -83000 طريق مراكش أوالد برحيل 

تا6ودانت املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتا6يخ بتا6ودانت   االبتدائية 

 28 فبراير 2022 تحت 6قم 270 
427 P

شركة  زفاديكرو 
Ste ZAFADIGRO sarlau

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
2022 تأسيس شركة ذات  24  يناير 
وخاصياتها  املحدودة  املسؤولية 

كالتالي :
التسمية : شركة  زفاديكرو      

عشد  ايت  حي   : االجتماعي  املقر 
الرحما3 القليعة ايت ملول

وشراء  نقل   : االجتماعي  الهدف 
بنصف  الغدائية  املواد  جميع  وبيع 

الجملة / النقل البري لحساب الغير
مشلغ   في  حدد  الشركة:  6أسمال 
 (000 د6هم مقسمة على   (00.000
من فئة 00) د6هم للواحدة لصالح : 

زفا�سي عشد الرحيم
تسيير الشركة :  يتم تسيير الشركة 

من طرف زفا�سي عشد الرحيم.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

آبتدائية  املحكمة  لدى  الضشط 

السجل   227 6قم  تحت  بإنزكا3 

فبراير   04 يوم   3511( التجا6ي 6قم 

2022

428 P

 ATELIER SERVICE شركة

AUTO TAN  SARL A.U
إعـــــــال3 عن إنشـــاء شركـــــة

بتا6يخ   عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة  تأسيس  تم    16/02/2022

وحيد  بشريك  املسؤولية  محدودة 

ذات املميزات التالية:

 ATELIER SERVICE  : التسمية 

AUTO TAN  SARL A.U

اختصا6 الشركة

تجزئة   995  : االجتماعي  املقر 
6ياض السالم ، طانطا3.

د6هم   (00.000   : الرأسمال 

فئة  من  حصة   (000 على  مقسمة 

00) د6اهم.

امليكانيكي  اإلصالح   -  : الهدف 

للمركشات ، 

- تصليح الصفائح املعدنية ،

- الكهرباء وإلكترونيات السيا6ات،

والتحكم  السيا6ات  قياسات   -

فيها،

- معدات تشخيص السيا6ات،

- بيع قطع غيا6 السيا6ات،

- إصالح زجاج السيا6ات والزجاج 

األمامي

- الصيانة العادية للمركشة

عن  بتقرير  العميل  تزويد   -

العمليات املنفذة
مغربي،  6شيد زعمة،   -  : الشركاء 

و.  ب.   ،03/04/1986 بتا6يخ  مزداد 

JF4(388  ت

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 

يناير و تنتهي في )3 دجنبر من كل سنة

: تسير الشركة حاليا من  التسيير 

طرف:
6شيد زعمة ملدة غير محددة.
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باملحكمة  تم   : التجا6ي  السجل 

بتا6يخ   بطانطا3  االبتدائية 

02/03/2022  تحت 6قم 1059.

429 P

FID AL IZDIHAR SARL AU

 FIDUCIAIRE DU CONSEIL ET GESTION

DES ENTREPRISES

 SIEGE SOCIAL: 547 LOT ACHARAF

MARRAKECH

 IF: 14364396 – patente: 45305729 – RC:

52443

 MARRAKECH GSM 01 1( 31 83 04 TEL

05 24 35 5( 75

STE FARAJI PHONE
SARL

تأسيس 

بمقت�سى عقد عرفي مؤ6خ بتا6يخ 

14/02/2022 بمراكش تقر6 تأسيس 

املحدودة    املسؤولية  ذات  شركة 

بياناتها  كالتالي :

 STE FARAJI PHONE  : االسم 

.SARL

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة.

االتصال  مركز   : التجا6ي  نشاط 

الهاتفي )املشغل).

من تا6يخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيسها.

 ROSLINE-(9  : االجتماعي  املقر 

 BUREAU A3( 3EME ETAGE

 RESID ESPACE GUELIZ ANGLES

 RUE RAHAL BEN AHMED ET

 MED BEQAL MARRAKECH

6أ1 مال الشركة :  00.000.00) 

د6هم.

محددة  غير  ملدة  الشركة  مسير 

السيد عادل لحكيم و السيد محمد 

فراجي.

بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 

لدى  الضشط  بكتابة  التجا6ي  

بتا6يخ  بمراكش  التجا6ية  املحكمة 

2022/02/21 تحت 6قم 5)232).

430 P

GHORNES
SARL

تأسيس شركة 
مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
ومسجل   13/01/2021 بتا6يخ 
شركة  تأسيس  تم  طنجة،  بمدينة 
محدودة خصائصها  مسؤولية  ذات 

كالتالي :
.GHORNES SARL : التسمية

6أسمالها قد6ه : 60.000,00 د6هم 
تجزئة الو6ود   : مقرها االجتماعي 

العوامة قطعة 219 طنجة.
من  سنة   99  : الشركة  مدة 

التأسيس النهائي. 
املوضوع :

.• تو6يدات متنوعة.
•أشغال بناء مختلفة.

• بيع سلع متنوعة؛
• أشغال مختلفة؛
• بيع مواد الشناء.
• تأجير املعدات.

• صنع مواد الشناء.
• النقل للغير.

• البستنة؛
• التنظيف.

• استيراد و تصدير ؛
أو حصص في أي شركة  شراء   •

ذات نشاط مشابه أو ذي صلة ؛
أشكالها،  بجميع  املساهمة   •
وإنشاء واستغالل جميع املؤسسات، 
أصول تجا6ية املتعلقة بشكل مشاشر 

أو غير مشاشر بموضوع الشركة ؛
• وبصو6ة أعم ، جميع العمليات 
األو6اق  أو  التجا6ية  أو  الصناعية 
تكو3  قد  التي  العقا6ات  أو  املالية 
مرتشطة بشكل مشاشر أو غير مشاشر 
بهدف الشركة ومن املحتمل أ3 تعزز 

تطوير الشركة.
 : والشركاء  االجتماعي  الرأسمال 
مقسمة  د6هم,   60.000,00 حدد في 
إلى 500 حصة اجتماعية موزعة على 

الشكل التالي :
- السيد عزيز مصشاح: من مواليد 
الجنسية،  مغربي   ،  25/07/1980
 CI N ° LC((7395 الرقم  يحمل 
املقيم في عي3 الحوزي، الحي اإلدا6ي 
حصة   300 يمتلك  شفشاو3 

اجتماعية.

الغو6ي  الحميد  عشد  السيد   -

مغربي   16/10/1985 مواليد  من 

 C.I.N n ° على  حاصل   ، الجنسية 

LC(139(5 ، مقيم في شا6ع عقشة بن 

شفشاو3 يمتلك  نافع حي الشرفاء، 

300  حصة اجتماعية.

تم تعيي3 السيد عزيز   : التسيير 

مصشاح والسيد عشد الحميد الغو6ي 

كمديرين لفترة غير محددة

األ6باح : كلها لفائدة الشركاء, بعد 

نقص املدخرات القانونية 5%.

من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

)3 ديسمبر من  فاتح يناير و تنتهي في 

كل سنة ما عدا السنة األولى تبتدئ 

من تا6يخ التأسيس.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بطنجة  التجا6ية  باملحكمة  الضشط 

6قم  تحت   17/02/2022 بتا6يخ 

.(2410(

431 P

MDRH
إم د إ6 أش

شركـة محدودة املسؤولية بشريك 

وحيد 6أسمالها 00.000)  د6هم

21 شا6ع مر1 السلطا3 شقة 3 

الطابق ) الدا6 الشيضاء

الـتــأسـيـس

بالدا6  عرفي  عقد  بمقت�سى 

  2022 فبراير   08 بتا6يخ  الشيضاء 

لشركة  األسا�سي  القانو3  تحرير  تم 

الشريك  ذات  املسؤولية  محدودة 

الوحيد خاصيتها كالتالي :

التسمية : إم د إ6 أش

اإلدا6ية  االستشا6ات   : الهدف 

وتقديم الخدمات للشركات.

العمليات  جميع  عامة،  وبصفة 

التجا6ية, الصناعية, املالية, العقا6ية 

والغير عقا6ية املتعلقة بصفة مشاشرة 

االجتماعي  بالهدف  مشاشرة  غير  أو 

أو التي تساهم في إنماء الشركة.

مر1  شا6ع   21 االجتماعي:  املقر 

الدا6   ( الطابق   3 شقة  السلطا3 

الشيضاء.

املدة : 99 سنة.

د6هم   (00.000  : الرأسمال 

فئة  من  حصة   (000 إلى  مقسمة 

عن  الحصص  سددت  د6هم   (00

كاملها ووزعت على الشريك الوحيد 

السيد امليحال محمد.

التسيير:عهد به ملدة غير محددة 

و بصالحيات مطلقة للسيد امليحال 

محمد املقيم كريا3 الرحامنة بلوك 
5) 6قم 1)2 1 م  الدا6 الشيضاء.

ٍالى)3  يناير   ( من   : السنة املالية 

دجنبر .

القانوني  لالحتياط   %5  : األ6باح 

يوضع  أو  ينقل  أو  يوزع  أما  والشاقي 

تحت االحتياط  حسشما يقر6ه الجمع 

العام.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالدا6  التجا6ية  باملحكمة  الضشط 

2022 تحت  الشيضاء بتا6يخ 02/28/ 
6قم  4707)8.

السجل  في  الشركة  تسجيل  تم 

بالدا6  التجا6ية  باملحكمة  التجا6ي 

تحت   28/02/2022 بتا6يخ  الشيضاء 
6قم 534233

من أجل التخليص و اإلشها6

432 P

2M GENIE CIVIL
2 إم جيني سيڤيل

شركـة محدودة املسؤولية 
6أسمالها 00.000) د6هم

21 شا6ع مر1 سلطا3 الطابق ) 

شقة 3 الدا6الشيضاء

الـتــأسـيـس

بالدا6  عرفي  عقد  بمقت�سى 

 2022 فبراير   08 بتا6يخ  الشيضاء 

لشركة  األسا�سي  القانو3  تحرير  تم 

محدودة املسؤولية خاصيتها كالتالي :

التسمية : 2 إم جيني سيڤيل.

بناء  أعمال  تنفيذ   : الهدف 

األشغال العامة.

• مقاول بناء الهندسة املدنية؛

• منعش عقا6ي.

• الد6اسات التقنية والسيطرة.
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واألشغال  الشناء  معدات  تأجير   •

العامة.

• د6اسة بناء األشغال العامة

• تخطيط وتخطيط والديكو6

• التنسيق وإدا6ة املشا6يع

• مقاولو3 متنوعو3

- و بصفة عامة، جميع العمليات 

التجا6ية, الصناعية, املالية, العقا6ية 

والغير عقا6ية املتعلقة بصفة مشاشرة 

االجتماعي بالهدف  مشاشرة  غير   أو 

 أو التي تساهم في إنماء الشركة.

مر1  شا6ع  االجتماعي:  املقر 

الدا6   3 شقة   ( الطابق  سلطا3 

الشيضاء

املدة : 99 سنة.

د6هم   (00.000  : الرأسمال 

فئة  من  حصة   (000 إلى  مقسمة 

عن  الحصص  سددت  د6هم   (00

كاملها ووزعت على الشركاء كالتالي : 

- السيد باللي مراد 375 حصة.

- السيد باللي ايوب  250 حصة.

 375 السيد مصلوحي مصطفى   -

حصة.

التسيير:عهد به ملدة غير محددة 

وبصالحيات مطلقة للسادة :

حي  املقيم  مراد  باللي  السيد 

الداخلة بلوك ف  عما6ة 52 6قم 05 

الدا6الشيضاء.

السيد مصلوحي مصطفى املقيم 

 3 تجزئة الهدى شا6ع بلفرج عما6ة ا 

3 سيدي مومن الدا6  3) طابق  6قم 

الشيضاء

ٍالى يناير   ( من   : املالية   السنة 

 )3 دجنبر.

القانوني  لالحتياط   %5  : األ6باح 

يوضع  أو  ينقل  أو  يوزع  أما  والشاقي 

تحت االحتياط  حسشما يقر6ه الجمع 

العام.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالدا6  التجا6ية  باملحكمة  الضشط 

01/03/2022تحت  بتا6يخ   الشيضاء 

6قم4855)8.

السجل  في  الشركة  تسجيل  تم 
بالدا6  التجا6ية  باملحكمة  التجا6ي 
تحت   01/03/2022 بتا6يخ  الشيضاء 

6قم 3)5344.
من أجل التخليص و اإلشها6 

433 P

MB DATA
إم ب داطا

شركـة محدودة املسؤولية بشريك 
وحيد 6أسمالها 00.000)  د6هم

21 شا6ع مر1 السلطا3 شقة 3 
الطابق ) الدا6 الشيضاء

الـتــأسـيـس
بالدا6  عرفي  عقد  بمقت�سى 
  2022 فبراير   08 بتا6يخ  الشيضاء 
لشركة  األسا�سي  القانو3  تحرير  تم 
الشريك  ذات  املسؤولية  محدودة 

الوحيد خاصيتها كالتالي :
التسمية : إم ب داطا

ومحلل  كمشيوتر  مبرمج   : الهدف 
ومصمم  في املعلوميات.

العمليات  جميع  عامة،  وبصفة 
التجا6ية, الصناعية, املالية, العقا6ية 
و الغير عقا6ية املتعلقة بصفة مشاشرة 
أو غير مشاشرة بالهدف االجتماعي أو 

التي تساهم في إنماء الشركة.
شا6ع مر1   21  : املقر االجتماعي 
الدا6   ( الطابق   3 شقة  السلطا3 

الشيضاء
املدة : 99 سنة.

د6هم   (00.000  : الرأسمال 
فئة  من  حصة   (000 إلى  مقسمة 
عن  الحصص  سددت  د6هم   (00
كاملها ووزعت على الشريك الوحيد 

السيد امليحال محمد.
التسيير:عهد به ملدة غير محددة 
و بصالحيات مطلقة للسيد امليحال 
محمد املقيم كريا3 الرحامنة بلوك 

5) 6قم 1)2 1 م  الدا6 الشيضاء.
ٍالى)3  يناير   ( من   : السنة املالية 

دجنبر.
القانوني  لالحتياط   %5  : األ6باح 
يوضع  أو  ينقل  أو  يوزع  أما  والشاقي 
تحت االحتياط  حسشما يقر6ه الجمع 

العام.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بالدا6  التجا6ية  باملحكمة  الضشط 
تحت   02/03/2022 بتا6يخ  الشيضاء 

6قم )2)5)8.
السجل  في  الشركة  تسجيل  تم 
بالدا6  التجا6ية  باملحكمة  التجا6ي 
الشيضاء بتا6يخ 02/03/2022  تحت 

6قم 534107.
من أجل التخليص و اإلشها6 

434 P

STE FIDAFCO SARL
COMPTABLE AGREE

GSM : 0662 55 12 40 CASA

FABI IMMO
ش.م .م

تأسيس شركة
بتا6يخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
تم وضع  بالشيضاء   2022 فبراير   (0 
محدودة  لشركة  األسا�سي  القانو3 
املسؤولية تتسم بالخصائص التالية:
التسمية : FABI IMMO ش.م .م

الشناء   : االجتماعي  الهدف 
والتجهيز.

زنقة الحرية   (0 املقر االجتماعي: 
الطابق 3 الشقة 5 0 الدا6 الشيضاء.                                                                          
في   حدد   : االجتماعي  الرأسمال 
على000)  موزعة  د6هم،   (00000
د6هم  حصة اجتماعية من فئة00) 
على  كليا  حر6ت  الواحدة  للحصة 

الشكل التالي :
 5(0 جشا6ي  عشداإلله  السيد 

حصة.
السيد احمد جشا6ي 490 حصة.

املدة : 99 سنة
يناير إلى  السنة االجتماعية: من) 

)3 دجنبر.
طرف  من  الشركة  تسير  اإلدا6ة: 

السيد احمد جشا6ي
بإمضاء  الشركة  تلتزم  اإلمضاء: 

املسير السيداحمد جشا6ي.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 
 8(4790 6قم  تحث   28/02/2022
بتا6يخ  التجا6ي  بالسجل  وسجلت 

28/02/2022 تحث 6قم))5343.
435 P

 DANS LA BOITE

PRODUCTION
 SARL

تأسيس شركة

شركة ذات املسؤولية املحدودة

 3( بتا6يخ  عرفي،  بمقت�سى عقد 

يناير 2022 قام كل من السيد محمد 

أمي3 بنجلو3 والسيدة سلمى لخما1   

بإعداد القانو3 األسا�سي لشركة ذات 

املميزات   ذات  املحدودة،  املسؤولية 

التالية :

 DANS LA BOITE  : التسمية 

.PRODUCTION SARL

بنسليما3   : االجتماعي  املقر 

املنصو6ية إقامة 6يكوفلو6يس عما6ة 

6قم 2 الطابق الثاني شقة 6قم 5.

إنتاج وتصميم وإنتاج   : املوضوع 

الفوتوغرافية  املصنفات  وتوزيع 

وال سيما األفالم  والصوتية واملرئية، 

واإلعالنات  واألفالم  السينمائية 

واألفالم  الفيديو  ومقاطع  التجا6ية 

والبرامج  واملسلسالت  الوثائقية 

التليفزيونية وجميع التسجيالت على 

أي وسيلة سمعية بصرية.

الشصري  السمعي  اإلنتاج   -

التجا6ية،  اإلعالنات  بأنواعه: 

واألفالم  اإلذاعية،  والرسائل 

وبطاقات  والكبسوالت،   ، املؤسسية 

التكلفة، واألفالم الروائية.

الخدمات  وإنتاج وتو6يد  إنتاج   -

املقاالت  وكتابة  والشصرية  السمعية 

الخدمات  أو  والصوت  والفيديو 

إنترنت  أو  تلفزيو3  ألي   املكتوبة 

DVD وأي نوع بشكل عام  أو مطشعة 

قانونًيا واقتصادًيا  من أي نوع كا3، 

يتعلق  فيما  وتجا6ًيا،  ومدنًيا  ومالًيا 

املذكو6 الغرض  أعاله-  و6د   بما 

مماثلة أو ذات صلة،  أو أي أشياء   

من املحتمل أ3 تعزز، بشكل مشاشر 

تسعى  الذي  الهدف  مشاشر،  غير  أو 

إليه الشركة أو امتدادها أو تطو6ها 

الرقمي والسمعي الشصري.
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- ما بعد اإلنتاج والتحرير واملعايرة 
للشث التلفزيوني وتحرير الشث.

التليفزيونية  تصميم اإلعالنات   -
والرسائل اإلذاعية.

ومعالجة  وتوقيت  خلط   -
إعالنية  6سائل  وإنتاج  امللخصات 
ألي  التصويرية  للموسيقى  إذاعية 

نوع من الوسائط واالستخدامات.
السمعي  واإلنتاج  اإلبداع   -
بجميع  اإلذاعية  والبرامج  الشصري 

أنواعها لجميع وسائل اإلعالم.
- الترتيشات الصوتية واالستشا6ات 

الراديوية بجميع أنواعها.
)جميع  البرنامج  تطوير محتوى   -

اللغات).
- الدبلجة والصوت.

- نصائح صوتية وهويات صوتية: 
تلفزيو3 وصوت.

- املقطو6ات: كل اللغات.
- التعديالت.

التأليف  حقوق  بيع  أو  شراء   -
املوسيقى  أنواع  لجميع  والنشر 

واألغاني.
- انتاج فني.

- تقرير صوتي.
املتحدثي3  وإدا6ة  التفاوض   -

املحترفي3.
- تنظيم كافة الفعاليات املتعلقة 

بمجال الصوت والعروض.
ابتكا6 وتسويق إنتاجات صوتية   -

داخل املغرب وخا6جه.
وتأجير  وتشغيل  إنشاء   -

استوديوهات األفالم.
- املشا6كة في 6أ1 املال ، بأي شكل 

كا3 ، في جميع املؤسسات التجا6ية.
املعامالت  جميع   ، أعم  وبشكل 
واألو6اق  والصناعية  التجا6ية 
املرتشطة   ، واملالية  والعقا6ية  املالية 
بال�سيء  مشاشر  غير  أو  مشاشر  بشكل 
أ3  املحتمل  من  أو   ، أعاله  املذكو6 
وكذلك أي   ، تعزز تحقيقه وتطويره 
مشا6كة مشاشرة أو غير مشاشرة ، بأي 
شكل من األشكال ، في الشركات التي 
تسعى لتحقيق أهداف مماثلة أو ذات 

صلة.

تلجأ  قد   ، الهدف  هذا  لتحقيق 
أعمال أي  إلى  مكا3  أي  في   الشركة 
 أو عمليات من أي نوع كانت ، شريطة 
تسهل  أو  تساهم  قد  أو  تساهم   أ3 
أو تسهل أداء األنشطة املحددة أعاله 
 ، حمايتها  املمكن  من  تجعل  أنها  أو 
التجا6ية  املصالح  أو  مشاشر  بشكل 
للشركة  املالية  أو  الصناعية   أو 
أو الشركات التي تربطها بها مجموعة 

أو عالقة تجا6ية بشكل غير مشاشر.
99 سنة من تا6يخ تقيدها   : املدة 

بالسجل التجا6ي.
 (00.000  : 6أ1 6أسمال الشركة 
حصة   (000 إلى  مقسم  د6هم: 
00) د6هم للحصة  اجتماعية بقيمة 
بالكامل  ومحر6ة  مكتتشة  الواحدة، 

من طرف أشخـاص طشيعيي3 هم :
  500 ـ السيد محمد أمي3 بنجلو3 

حصة اجتماعية.
  500 لخما1  سلمى  السيدة  ـ 

حصة اجتماعية.
املجموع : 000) حصة اجتماعية.
من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 
دجنبر من   3( فاتح يناير و تنتهي في 

كل سنة
التسيير : ستسير الشركة ملدة غير 

محدودة من طرف :
بنجلو3  أمي3  محمد  السيد 
 BL 6قم  الوطنية  للشطاقة  الحامل 

.58200
السيدة سلمى لخما1 الحاملة   -

.BL418(( للشطاقة الوطنية 6قم
بتوقيع  ملزمة  ستكو3  الشركة 
مشترك من طرف )2) مسيرين اثني3. 
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  باملحكمة  الضشط 

بنسليما3 بتا6يخ 25 فبراير 2022  
بكتابة  بالتسجيل  التصريح  تم 
االبتدائية  باملحكمة  الضشط 
  2022 فبراير   25 بتا6يخ  بنسليما3 
السجل  من   7435 عـدد  تحت 

التحليلي.
للمقتطف والشيا3

املسير
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أوتيوبتيموا
في  مؤ6خ  عرفـي  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إيداع  تم   ،20/02/2022
املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�سي 
املحدودة أوتيوبتيموا وذات املميزات 

التالية :
*التسمية : أوتيوبتيموا.

األ6ا�سي  جميع  شراء   : *الهدف 
وتطويرها  املشنية  وغير  املشنية 

وتحويلهابقصد التطوير العقا6ي;
• التطوير العقا6ي بجميع أشكاله 
وعلى وجه الخصوص تشغيل تقسيم 
لالستخدام  املشاني  بناء  أو  األ6ا�سي 
السكني أو التجا6ي أو املنهي أواإلدا6ي 

بهدف الشيع أو اإليجا6;
أعمال الهندسة املدنية وجميع   •

األعمال املتعلقة بالشناء;
وجميع  املشاني  تشييد  أعمال   •

الحرف، وخدمات متنوعة.
أعمال الحفر والهدم والصرف   •

الصحي والطرق.
• شراء األ6ا�سي واملشاني وتشغيلها 

وإدا6تها.
على  تشييد كافة أعمال الشناء   •

األ6ض.
املعدنية  اإلنشاءات  أعمال   •

وامليكانيكية الصناعية.
• أعمال التبريدوالتكييف.

من  النجا6ة  أعمال   •
للصدأ  والفوالذاملقاوم  األملنيوم 

والخششوالحديد.
والسشاكة  الدها3  أعمال   •

والصرف الصحي.
أشكال  جميع  في  التجا6ة   •
املنتجاتوالسلع واملعدات والخدمات;

واملوا6د  املؤقت  العمل  ترتيب   •
البشرية والخدمات التجا6ية; استيراد 

وتصدير
املعامالت  جميع  أعم،  وبشكل   •
واملالية  والصناعية  التجا6ية 
واملنقولة وغير املنقولة املتعلقةبشكل 
مشاشر أو غير مشاشر باألشياء املذكو6ة 
أعاله، أو التي من شأنها تعزيز اإلنجاز 

والتنمية.

* املقراالجتماعي : 45 ، شا6ع عشد 

 4- شقة   ،  2 الطابق  القاد6 مفتكر، 

كازابالنكا.

من تا6يخ  99سنة ابتداء   : *املدة 

تأسيسها النهائي.

الرأسمال   : *الرأسماالالجتماعي 

د6هم   (00.000 االجتماعي محدد في 

اجتماعية  000)حصة  إلى  مقسم 

00)د6هم للواحدة، مكتتشة  من فئة 

لفائدة  وموزعة  بالكامل  ومحر6ة 

للسيد عثما3 يوسف.

املجموع : 00.000) د6هم.

*التسيير : تم تعيي3 السيد عثما3 

 19/06/1984 يوسف املزداد بتا6يخ 

والحامل للشطاقة التعريف الوطنية 
.BJ349888 6قم

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

التجا6ية  املحكمة  لدى  التجا6ي 

بالدا6 الشيضاء، بتا6يخ 02/03/2022 

تحت 6قم 70)5)8.
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IRABAT
SARL

تأسيس شركة
6أسمال الشركة 00.000) د6هم

مؤ6خ  عرفـي  عقد  بمقت�سى   -  I
القانو3  إيداع  تم  في02/09/2022، 

املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدودةو ذات املميزات التالية:

.IRABAT : التسمية*

*الهدف :

- جميع أعمال الشناء والتجديدات 

وغير  السكنية  للمشاني  العامة 

السكنية؛

والهندسة  الشناء  أعمال  جميع   -

اإلنشائية  األعمال  املدنية: 

والتشطيشات الداخلية والخا6جية؛

والصرف  والهدم  الشناء  أعمال   -

الصحي والطرق؛

الكهربائية  التركيشات  أعمال   -

املقاوم  والفوالذ  والجشص  والتشليط 

للصدأ وجميع أعمال التطوير

- أعمال متنوعة وخدمات أخرى.
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*املقر االجتماعي: 0) زنقة الحرية 
الطابق 3 6قم 5 الدا6 الشيضاء

99 سنة ابتداء من تا6يخ   : *املدة 
تأسيسها النهائي.

الرأسمال   : *الرأسمال االجتماعي 
االجتماعي محدد في 00.000)د6هم 

السنة  تبتدئ   : االجتماعية  *السنة 
االجتماعية من فاتح يناير وتنتهي في 

)3 دجنبر.
السيدا3  تعيي3  تم   : *التسيير 
اعرابن  هللا   وعشد  اعرابن  الحسن 

كمسيرا3
باملركز   القانوني  اإليداع  تم   -  II
بالدا6 الشيضاء،  الجهوي لالستثما6  

بتا6يخ 17/02/2022.
ملخص قصد النشر
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 MANAL & NIEMA
CONSULTING

SARL AU
6أسمال الشركة 0.000) د6هم

مؤ6خ  عرفـي  عقد  بمقت�سى   -  I
القانو3  إيداع  تم  في16/02/2022، 
املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�سي 
املحدودةبشريك واحدو ذات املميزات 

التالية:
 Manal & Niema  : *التسمية 

.Consulting
*الهدف :

- دعم الشركات في تنظيم وتطوير 
املشيعات.

الترويج  في  الشركات  مساعدة   -
املعمول  القواعد  واحترام  ملنتجاتها 

بها؛
- دعم الشركات من حيث تطوير 
الشركاء  وإدا6ة  والتسويق  األعمال 

الترويجيي3 ؛
الضوابط  ومراجعة  تنفيذ   -
الداخلية بما في ذلك كتيشات التنظيم 

واإلجراءات.
- إجراء عمليات التدقيق والرقابة 

الداخلية.
- االستشا6ات والتد6يب

اإلدا6ية  االستشا6ات   -
واالستراتيجية

- تد6يب األفراد والشركات

- دعم الشركات في التوظيف .

*املقر االجتماعي: 0) زنقة الحرية 

الطابق 3 6قم 5 الدا6 الشيضاء

من تا6يخ  سنة ابتداء   99 *املدة: 

تأسيسها النهائي.

الرأسمال   : *الرأسمال االجتماعي 

االجتماعي محدد 0.000) د6هم 

السنة  تبتدئ   : االجتماعية  *السنة 

االجتماعية من فاتح يناير وتنتهي في 

)3 دجنبر.

*التسيير : تم تعيي3 السيدةامينة 

حاكمي

باملركز   القانوني  اإليداع  تم   -  II

الشيضاء،  بالدا6  لالستثما6  الجهوي 

بتا6يخ )2 فبراير 2022.
ملخص قصد النشر
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ATLAS HERITAGE
 SARL

تأسيس شركة

مؤ6خ  عرفـي  عقد  بمقت�سى   -  I

تم إيداع القانو3   ، في15/02/2022 

املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدودة  و ذات املميزات التالية:

 ATLAS HERITAGE  : التسمية   *

SARL

مستحضرات  إنتاج   : الهدف   *

التجميل واملنتجات الغذائية املحلية 

الشوكي،  التي3  زيتو3،  )أ6غا3، 

صشا6...)؛

- بيع  بالتقسيط والجملة؛

- استيراد و تصدير.

* املقر االجتماعي : 77 زنقة محمد 

الدا6   57 6قم   (0 الطابق  سميحة 

الشيضاء.

* املدة : 99 سنة ابتداء من تا6يخ 

تأسيسها النهائي.

* الرأسمال االجتماعي : الرأسمال 

.10.000,00 في   محدد   االجتماعي 

د6هم و محر6 بالكامل و موزع لفائدة :

 5000.00 السيد يحيى قسيمي   -
د6هم.

 5000.00 لشا6  سليم  -السيد 
د6هم

املجموع 10،000.00 د6هم.
تبتدئ   : االجتماعية  السنة   *
يناير  فاتح  من  االجتماعية  السنة 

وتنتهي في )3 دجنبر.
تعيي3  تعيي3  تم   : التسيير   *
كمسيرين مشا6كي3 للشركة ملدة غير 

محدودة:
مغربي  قسيمي،  يحيى  *السيد 
 20/7/1997 في  ولد  الجنسية، 
مقيم في زنقة عي3   ، بالدا6 الشيضاء 
 (4 6قم   ( جاف  إقامة  اسردو3، 
وحامل  الشيضاء،  الدا6  السالم،  حي 

.BK13(994 للشطاقة الوطنية 6قم
لشا6مغربي  سليم  *السيد. 
 06/07/1997 ولد بتا6يخ  الجنسية، 
مقيم  املتحدة،  الواليات  بفرجينيا 
الدا6  تجزئة هند بكاليفو6نيا،   4 في 
الوطنية  للشطاقة  وحامل  الشيضاء، 

.BK1(2307 6قم
املشا6كا3  املسيرا3  الشركة  يدير 

التاليا3 :
- السيد. يحيى قسيمي.

- السيد. سليم لشا6.
تم اإليداع القانوني بالسجل   -  II
التجا6ي لدى املحكمة التجا6ية بالدا6 
 ،.28/02/2022 بتا6يخ   الشيضاء، 

تحت 6قم5)47)8.
ملخص قصد النشر
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BEACH COMPANY
شركة ذات مسؤولية محدودة
6أسمالها : 0.000.00) د6هم

الكائن مقرها بالدا6 الشيضاء لدى 
 »INTERCONSEIL« 

)4، شا6ع الز6قطوني، الشقة 37 - 
الدا6 الشيضاء

تكوين شركة ذات مسؤولية 
محدودة

مؤ6خ  عرفي  عقد  بموجب 
تم   ،2022 يناير   3 في  بالدا6 الشيضاء 
ذات  لشركة  األسا�سي  النظام  وضع 
مميزاتها  تكمن  محدودة  مسؤولية 

فيما يلي :

BEACH COMPANY : التسمية

مسؤولية  ذات  شركة   : الشكل 

محدودة.

والتنظيم  اإلحداث   : الغرض 

اإلشها6ية،  والنشاطات  لألحداث 

وتدبير  االستشا6ة  ومهمة  املشا6كة 

املطاعم والحانات والنوادي.

تم تحديد مدة الشركة في   : املدة 

99 سنة.

الشيضاء  بالدا6   : الشركة  مقر 

لدى »INTERCONSEIL« 6)4، شا6ع 

الز6قطوني، الشقة 7.

الرأسمال : حدد 6أسمال الشركة 

د6هم   ((0.000( آالف  عشرة  في 

حصة ذات   ((00( مائة  إلى  املقسم 

د6هم للحصة الواحدة،   ((00( مائة 

املمنوحة ل :

السيد كوهن جيرالد 50 حصة ؛

 40 السيد واكني3 فابريس أ6و3 

حصة ؛

 (0 جوزيف  واكني3  السيد 

حصص. ؛ 

أي في املجموع : 00) حصة.

تبتدئ   : للشركة  املالية  السنة 

السنة املالية للشركة في فاتح يناير 

وتنتهي في )3 ديسمبر من كل سنة.

جيرالد  كوهن  السيد  تعيي3  تم 

بصفته مدبرا والسيد واكني3 فابريس 

أ6و3 بصفته مدبرا اقترانيا ملدة غير 

محدودة.

صحيحا  إلزاما  الشركة  ستلزم 

كوهن  للسيد  االقتراني  بالتوقيع 

جيرالد والسيد واكني3 فابريس أ6و3.

تم القيام باإليداع القانوني بكتابة 

الضشط لدى املحكمة التجا6ية للدا6 

 2022 فبراير   (( بتا6يخ  الشيضاء 

تحت 6قم 2493)8.
عن املستخلص والشيا3

املدبر

441 P



عدد 5707 - 3) شعشا3 443) )1) ما16 2022)الجريدة الرسمية   4662

NTCS CONSULTING
SARLAU

تأسيس شركة
مؤ6خ  عرفـي  عقد  بمقت�سى   -  I
القانو3  إيداع  تم  في2022-)21-0، 
املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدودة  و ذات املميزات التالية:
 NTCS  : التسمية   *

CONSULTING SARLAU
هو:  الشركة  غرض   : الهدف   *

تصميم البرمجيات 
• شركة استشا6ية في أنظمة وبرامج 
والتصميم  التخطيط  الكمشيوتر. 
- استشا6ات) لدمج  - د6اسة  )تطوير 
؛  واالتصاالت  الكمشيوتر  أنظمة 
خدمات االستشا6ات والدعم لألفراد 
واملنظمات  والجمعيات  والشركات 

العامة أو الخاصة 
اإلستراتيجية  في  االستشا6ات   •
والتنظيم واإلدا6ة وأنظمة املعلومات 
والتسويق  البشرية  واملوا6د 
إلى  التصميم  من  واالتصاالت، 
الشخ�سي،  والتد6يب   ، التنفيذ 
وخدمات التد6يب ، والتد6يب الفردي 
الرؤية  بناء  أجل  من  الجماعي  أو 
واملساعدة  للشركة  اإلستراتيجية 
تقديم املشو6ة في   - في اتخاذ القرا6 
إستراتيجية وتطوير املنظمات العامة 

أو الخاصة.
* املقر االجتماعي : زنقة سشة اقامة 

6امي الطابق 2 6قم 8 الدا6 الشيضاء.
* املدة : 99 سنة ابتداء من تا6يخ 

تأسيسها النهائي.
الشريك  يقدم   : *املساهمة 
الشركة:•  لهذه  التالية  املساهمة 
السيد املطوي محمد 00.000) د6هم
* الرأسمال االجتماعي : الرأسمال 
االجتماعي محدد  في  00.000).د6هم 
مقسم إلى 000) حصة اجتماعية من 
00) .د6هم للواحدة، مكتتشة و  فئة  

محر6ة بالكامل 
تبتدئ   : االجتماعية  السنة   *
يناير  فاتح  من  االجتماعية  السنة 

وتنتهي في )3 دجنبر.

السيد  تعيي3  تم   : التسيير   *
املطوي عشد القاد6..مسيرا للشركة.

تم اإليداع القانوني بالسجل   -  II
التجا6ية  املحكمة  لدى  التجا6ي 

بالدا6 الشيضاء تحت 6قم 533289
ملخص قصد النشر
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FS BABYLO
SARL  AU

6أسمالها : 100.000,00 د6هم
مقرها االجتماعي: 77 زنقة محمد 

سميحة الطابق 0) 6قم 57 
الدا6 الشيضاء

السجل التجا6ي 534813
إعال3 التأسيس

بموجب عقد عرفي مؤ6خ بتا6يخ 
شركة  تأسيس  تم   21/02/2022
الشريك  دات  املسؤولية  محدودة 

الوحيد  ذات املواضفات التالية:
   FS BABYLO –SARL AU

التسمية:  
الهدف :

- التفاوض
- استيراد وتصديرجميع املواد 

املدة: 99 سنة
السنة االجتماعية: من فاتح يناير 

إلى )3 دجنبر من كل سنة
زنقة   77 االجتماعي:  مقرها 
 57 6قم   (0 الطابق  محمد سميحة 

الدا6 الشيضاء
6أسمال  تحديد  تم  املال:  6أ1 
د6هم   100.000,00 في  الشركة 
اجتماعية  حصة   (000 ل  مقسمة 
بقيمة 00) د6هم للحصة، مكتتشة و 

محر6ة بالكامل. 
السيد صالح  تعيي3  تم  التسيير: 
ملدة غير  الدين فتوح كمسيروحيد  

محددة مع أوسع الصالحيات 
التسجيل  و  القانوني  اإليداع  تم 
بالسجل التجا6ي باملحكمة التجا6ية 
تحت   04-03-2022 بتا6يخ  بالشيضاء 

6قم)532)8.
السجل التجا6ي: 534813

لإلشا6ة و الشيا3
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KIRALMA
SARL

6فع 6ا1 مال الشركة
العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
اإلستثنائي املؤ6خ في 07 فبراير 2022 
بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  واملسجل 
6أسمال  6فع  تم    2022 فبراير   (8
 (4.000.000 قد6ه  بمشلغ  الشركة 
000.000.)) د6هم الى  د6هم أي من 

25.000.000 د6هم عن طريق :
بحوالي  املال  6أ1  زيادة   -
7.000.000 )سشعة ماليي3 د6هم) من 

خالل دمج األ6باح املحتجزة.
بحوالي  املال  6أ1  زيادة   -
د6هم)  ماليي3  )سشعة   7.000.000
الجا6ي  الحساب  دمج  طريق  عن 

للمساهمي3 ، مقسمة كالتالي :
السعيد  الغزالي  السيد 

3.500.000
السيدة بنكرا3 حنا3 3.500.000  
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 
برقم  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

4980)8 بتا6يخ )0 ما16 2022
444 P

2A PARTNERS
 Société Anonyme au capital de

52.000.000,00 dirhams
 Siège social : Boulevard

 Mohamed V et angle Rue
Granada Agadir

 Registre du Commerce d’Agadir
n°9.727

 IF – 06903527 – ICE –
000(0((2(000089

بموجب مجلس اإلدا6ة بتا6يخ   /(
العام  الجمع  و   202( يوليوز   (5
)202 تقر6  09 شتنبر  العادي بتا6يخ 

ما يلي: 
استقالة السيد جمال مستا6ي   -

من مهامه كمتصرف للشركة.
- تعيي3 السيدة خولة تازي شرطي 
وذلك  للشركة  جديدة  متصرفة 
سيبت  الذي  العام  الجمع  غاية  الى 
في ستختتم  والتي  املالية  السنة   في 

 )3 دجنبر )202.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   /2

بأكادير  التجا6ية  املحكمة  ضشط 

عدد  تحت   21/02/2022 بتا6يخ 

.8.170

445 P

جرد تورتيت لألشغال
شركـة محدودة املسؤولية بشريك 

وحيد 6أسمالها 00.000)  د6هم

21 شا6ع مر1 السلطا3 شقة 3 

الطابق )

الدا6 الشيضاء - املغرب

الجمعية  مداولة  بمقت�سى 

العامة الغير العادية املنعقدة بتا6يخ  

تحسي3  أجل  ومن   20/12/2021

وضعية الشركة املالية قر6 الشريك 

من  الشركة  6أسمال  6فع  الوحيد 

د6هم   500.000 د6هم إلى   (00.000

.
ًَ
وبالتالي خلق 4000 حصة جديدة

ويصشح الرأسمال محددا في 5000 

حصة أسندت للشريك الوحيد.

األسا�سي  القانو3  تحديت   –

 LA MISE A JOUR DES للشركة 

.STATUTS

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجا6ية بالدا6 الشيضاء الكبرى بتا6يخ 

02/03/2022 تحت 6قم 88)5)8.
من أجل التخليص واإلشها6

446 P

EUROLIGHTING
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

برأسمال 1،500،000.00 د6هم

املقر الرئي�سي: 27 زنقة أميوت، 

حي مستشفى إقامة دا6 الفتح، 

الدا6 الشيضاء

نقل املقر الرئي�سي وتعديل غرض 

الشركة

 .02/02/2022 بناءا على محضر 

لشركة  االستثنائي  االجتماع 

مال  برأ1   .»EUROLIGHTING«

قد6ه 1،500،000.00 د6هم ما يلي:
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قر6 الجمع   : نقل املقر الرئي�سي   -
الدا6  من  الرئي�سي  املقر  نقل  العام 
حي  أميوت،  زنقة   27 الشيضاء، 
إلى  الفتح،  ديا6  إقامة  مستشفى 
تجزئة اإلسماعيلية،   ،  (0 زنقة   ((
الشيضاء،  الدا6  الثاني،  الطابق 
وتعديل املادة 4 من املقاالت املرتشطة.
نتيجة  الشركة:  غرض  تعديل   -
تقر6  العام  لالجتماع  السابق  للقرا6 
النظام  من  التالية   2 املادة  تعديل 
األسا�سي والتي تصشح: غرض الشركة 

هو :
شراء وبيع وتوزيع وتسويق الجميع 
اإللكترونية،  واألجهزة  املعدات 
بالتقسيط،  مكاتب  معدات 
والكهربائية،  اإللكترونية  التركيشات 
بشكل  املرتشطة  الخدمات  جميع 

مشاشر أو غير مشاشر لغرض الشركة.
• تحديث األنظمة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

2022/2/28 تحت 6قم 4770)8.
447 P

ديوا3 االستاذ عشد املجيد بن جلو3 زهر 
موثق بالدا6 الشيضاء

سيكــــوطيــــــل موبيل
شركة ذات مسؤولية محدودة

هشة حصص اجتماعية
بمقت�سى عقـد عرفي مؤ6خ بـ   /(
نسخة  ايداع  تم   ،202( دجنبر   (3
أصلية منه ضمن محفوظات األستاذ 
زهر،  جلو3  بن  املجيد  عشد 
 (7 بتا6يخ  الشيضاء،   بالدا6  موثـق 
2022،  وهب السيد عشد اللــــه           يناير 
ابو لحجول االد6ي�سي، 50490 حصة 
الحصص  مجموع  من  اجتماعية 
في الشركة  االجتماعية التي يملكها  
 * موبيل  سيكوطيل   * املسماة  
ش.م.م.، 6أسمالهـــــا 30.000.000،00 
االجتماعي    مقرها  الكائن  د6هم، 
طريق  الشيضاء،382،  بالدا6 
الجديدة، املسجلة بالسجل التجا6ي 
الشيضاء،  بالدا6  التجا6ية  باملحكمة 
تعريفها  و   ،(10507 6قم  تحـــــت  
لفائدة    ،((05315 6قم  الضريبي 

الزكا6ي،  الخياط  ابن  السيدة حياة 

اجتماعية  1830)حصص   بنسشة 

و السيدة هند أبو الحجول االد6ي�سي  

بنسشة 33110 حصص اجتماعية.

قام الجمع العام املنعقد بتا6يخ   

نسخة  املودع  و   202( دجنبر   (4

أصلية منه ضمن محفوظات األستاذ 

موثـق  زهر،  جلو3  بن  املجيد  عشد 

يناير   (7 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6 

املسماة سيكوطيل  للشركة    ،2022

على   باملصادقة  ش.م.م،   « موبيل 

االجتماعية  الحصص  تفويت  

التقسيم  اثشات  اعاله،  املذكو6ة 

تعديل  الشركة،  لرأسمال  الجديد 

من القانو3 االسا�سي   8 و   ،1 الشنود 

املصادقة  و  اعاله  املذكو6ة  للشركة 

على القانو3 األسا�سي للشركة الذي 

تم تعديله.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم    /2

بمدينة  التجا6ية  باملحكمة  الضشط 

ما16   02 بتا6يخ  الشيضاء،  الدا6 

2022 تحت عدد 90)5)8 .
للنشــــر و الشيــــــا3

448 P

STE  SIGMA TROC
نقل املقر الرئي�سي للشركة 

RC.(4477
 SIGMA TROC

لشركة  الرئي�سي  املقر  نقل  تم 

 SOUHEIM السيد  طرف  من 

املسؤول  بصفته   BOUHAYATE

الحامل  للشركة   والوحيد  الرئي�سي 

للشطاقة الوطنية 6قم C945(17 من 

 BERRECHID (85 BD HASSAN

إلى   BEN TABIB HAY ZAHRA

 BERRECHID (52 الحالي  العنوا3 

  .LOT NASROLLAH (ERE ETAGE

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتا6يخ  ببرشيد  التجا6ية 

28/02/2022 تحت 6قم 4477).

449 P

INES IMMOPRO
شركة ذات مسؤولية محدودة
6أ1 مال : 9.400.000د6هم
مقرها االجتماعي : 92 شا6ع 

الز6قطوني شقة 6قم 1  الطابق 
الثاني جليز، مراكش

إعال3 تعديل
استثنائي  عام  جمع  بمقت�سى 
املؤ6خ بتا6يخ 5 يناير 2022، املسجل 
زيادة  تم   2022 يناير   21 بتا6يخ 

INES IMMOPRO 6أسمال شركة
ا6ض  عن  عشا6ة  عينية  بحصة   
د6هم   9.300.000 قيمتها  عا6ية 
الجديد  الشركة  6اسمال  ليصل 
إلى  مقسمة  د6هم   9.400.000 إلى 
لكل  د6هم   (00 حصة   94.000

حصة.
ليصشح التوزيع الجديد للحصص 

االجتماعية على النحو التالي :
 47.000 برادة ملي3 حمزة  السيد 

حصة ؛
 47.000 نبيل  ملي3  برادة  السيد 

حصة.
تم القيام باإليداع القانوني لدى 
التجا6ية  باملحكمة  الضشط  كتابة 
بمراكش بتا6يخ 3 ما16 2022 تحت 

6قم 2583.
450 P

MERYEM CHERKAOUI
SARL AU

RC 244323
الجمع  اجتماع  محضر  بموجب 
ديسمبر   28 بتا6يخ  العام االستثنائي 
بتا6يخ تفويت  وعقد   ،202( 
املساهم الوحيد   ،202( ديسمبر   28
 ،MERYEM CHERKAOUI في شركة 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
برأسمال 0.000) د6هم، تقر6 كالتالي :
املرسلي  الشرقاوي  مريم  السيدة 
سهم   (00 تبيع للسيد محمد عطا6 

تمثل مجمل ملكه في الشركة.
أحاط الجمع العام علما باستقالة 
املدير الوحيد السيد مريم الشرقاوي 

املرسلي.

السيد محمد عطا6 املدير الوحيد 
 MERYEM CHERKAOUI لشركة 

SARL AU لفترة غير محدودة.
الوحيد  بالتوقيع  الشركة  تلزم 

للسيد محمد عطا6.
يتم نقل املكتب املسجل للشركة 
6فاعي  ابن  شا6ع   (0  : من  املذكو6ة 
إلى  الشيضاء  الدا6  كوش   3 الطابق 
العنوا3 الجديد )4 شا6ع الز6قطوني 

الطابق 7 الشقة 37 الدا6 الشيضاء.
النظام  مراجعة  تقر6  وبالتالي 

األسا�سي وتحديثه.
الجديد  الوحيد  املساهم  يصرح 
الشركة  والتزامات  أصول  بتولي 
مسؤول  وهو  إنشائها  منذ  املذكو6ة 

بالتكافل تجاهها.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجا6ية بالدا6 الشيضاء بتا6يخ فبراير 

2022 تحت 6قم 1101.
451 P

AMAL SEL شركة
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

شريك وحيد
6أسمالها 800.000 د6هم

املقر االجتماعي : طويحينة دوا6 بال 
الوطحة جماعة و قيادة الويدا3- 

مراكش 
6قم التقييد في السجل 

التجا6ي:)5037 مراكش 
تفويت الحصص

 AMAL شركة  شركاء  اجتمع 
تا6يخ  في  املسؤولية  املحدودة   SEL
الرئي�سي  املكتب  في   17/05/2018
العمومية  الجمعية  الجتماع 
االستثنائية بدعوة شفوية من قشل 
املدير، ترأ1 االجتماع السيد الرافعي 
الحامل  مهدي  موالي  االد6ي�سي 
6قم  الوطنية  التعريف  لشطاقة 
االجتماع،  مدير  بصفته   237(98E

وتمت املصادقة على ما يلي :
4000 حصة اجتماعية  تفويت   -
السيد  ملك  في  الشركة  أسهم  من 
للشطاقة  الحامل  6شيد  ا6جدال 
،لفائدة    (39353JE 6قم  الوطنية 
موالي  االد6ي�سي  الرافعي  السيد 

التعريف  لشطاقة  الحامل  مهدي 

.  237(98E الوطنية 6قم
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للشركة  القانوني  الشكل  تغيير   -

من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

شريك وحيد.

- سيصشح الشريك الوحيد السيد 

مهدي  موالي  االد6ي�سي  الرافعي 

الوطنية  التعريف  لشطاقة  الحامل 
هو املسؤول الوحيد   237(98E 6قم 

يتعلق  ما  وكل  اإلمضاءات  عن 

بالشركة. 

تعيي3 السيد الرافعي االد6ي�سي   -

لشطاقة  الحامل  مهدي  موالي 

 237(98E 6قم  الوطنية  التعريف 

كمسيروحيد للشركة.

- تعديل القواني3 1.7.) و 2) من 

القواني3 األساسية للشركة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني باملحكمة التجا6ية بمراكش 

عدد  تحت   20/06/2018 بتا6يخ 

.47(9

452 P

ديوا3 االستاذة حفضاني الوذغيري سناء

موثقة بالدا6 الشيضاء
اقامة لكسو6يا، الطابق الثاني، زاوية الهاشمي 

الفياللي )تدا6ت) وزنقة ايزير، حي لكخيط 

الدا6 الشيضاء

برماديس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

 هشة الحصص االجتماعية

)عقد موثق)

توثيقي  هشة  عقد  بمقت�سى 
حر6  الذي  االجتماعية  للحصص 

حفضاني  سناء  األستاذة  بديوا3 

أغسطس   (8 بتا6يخ  الودغيري 

قام السيد عشد املالك كمو   ،202(

بهشة الحصص االجتماعية بما قد6ه 

لفائدة  اجتماعية  حصة   (0.000

السيدة ناجية كمو.

تعديل الشند 6قم 1 و 7 من النظام 

األسا�سي للشركة.

الشند 1 : الحصص

الشركاء حسب حصصهم الجدد :

السعدي  فدوى  اللة  السيدة 

23.333 حصة ؛

السيدة لاللة أم كلثوم السعدي 
23.334 حصة ؛

 23.333 السعدي  نا6ما3  االنسة 
حصة ؛

السيدة نادية الشنة 5000 حصة ؛
 25.000 كمو  ناجية  السيدة 

حصة ؛
املجموع : 00.000) حصة.

الشند 7 : الرأسمال االجتماعي :
تم تعيي3 6أ1 املال في عشرة ماليي3 
)0.000.000)) د6هم، وتنقسم إلى مئة 
ألف )00.000)) حصة بقيمة اسمية 
منهم،  لكل  د6هم   ((00( مائة  تشلغ 
واملخصصة  كامل،  بشكل  املدفوعة 

للشركاء كالتالي :
السعدي  فدوى  اللة  السيدة 

2.333.300 د6هم ؛
السيدة لاللة أم كلثوم السعدي 

2.333.400 د6هم ؛
السعدي  نا6ما3  االنسة 

2.333.300 د6هم ؛
 500.000 الشنة  نادية  السيدة 

د6هم ؛
 2.500.000 كمو  ناجية  السيدة 

د6هم ؛
املجموع : 0.000.000) د6هم.

لدى  القانوني  اإليداع  تم 
التجا6ية باملحكمة  الضشط   كتابة 

بالدا6 الشيضاء بتا6يخ 27 يناير 2022 
تحت 6قم 85)0)8.

لالستخالص والنشر

453 P

ديوا3 االستاذة حفضاني الوذغيري سناء
موثقة بالدا6 الشيضاء

اقامة لكسو6يا، الطابق الثاني، زاوية الهاشمي 
الفياللي )تدا6ت) وزنقة ايزير، حي لكخيط 

الدا6 الشيضاء

الشركة العاملية للتجارة 
)WTE( واالعمال

شركة ذات املسؤولية املحدودة
 هشة الحصص االجتماعية

)عقد موثق)
توثيقي  هشة  عقد  بمقت�سى 
والذي  االجتماعية  للحصص 
األستاذة  بديوا3  تحريره  تم 
بتا6يخ الودغيري  حفضاني  سناء 

السيد  قام   ،202( أغسطس   (8
املالك كمو بهشة الحصص االجتماعية 
اجتماعية  حصة   3000 قد6ه  بما 

لفائدة السيدة ناجية كمو..
تعديل الشند 6قم 1 و 7 من النظام 

األسا�سي للشركة.
الشند 1 : الحصص

تم تعيي3 6أ1 املال في ثالثة ماليي3 
)3.000.000) د6هم، وتنقسم إلى مئة 
ألف )00.000)) حصة بقيمة اسمية 
منهم،  لكل  د6هم   ((00( مائة  تشلغ 
واملخصصة  كامل،  بشكل  املدفوعة 

للشركاء كالتالي :
 2(.000 اال6بعة  الزهو6  شركة 

حصة ؛
السيدة نادية الشنة 500) حصة ؛
السيدة ناجية كمو 7500 حصة ؛

املجموع : 30.000 حصة.
الشند 7 : الرأسمال االجتماعي :

الشركاء حسب حصصهم الجدد :
 2.(00.000 شركة الزهو6 اال6بعة 

د6هم ؛
 (50.000 الشنة  نادية  السيدة 

د6هم ؛
 750.000 كمو  ناجية  السيدة 

د6هم ؛
املجموع : 3.000.000 د6هم.

لدى  القانوني  اإليداع  تم 
التجا6ية باملحكمة  الضشط   كتابة 
ديسمبر   7 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6 

)202 تحت 6قم 803500.
لالستخالص والنشر

454 P

3CALL3
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

6أسمالها 000 00) د6هم
املقر االجتماعي 9)2 شا6ع 

الز6 قطوني زاوية شا6ع الروداني
 الطابق الرابع مكاتب 41-45-44 

و47 املعا6ف
السجل التجا6ي 5)4505
تحويل املقر ا الجتماعي

االستثنائي  العام  الجمع  قر6 
املقر  تحويل   2022/02/08 بتا6يخ 
االجتماعي للشركة الى العنوا3 التالي:

 6اسي3 انفا 57) شا6ع انفا الطابق 

الثاني 6قم )2 الدا6 الشيضاء.

تحيي3 النظام األسا�سي.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

01/03/2022 تحت عدد )500)8.

455 P

INTERVAL CAR
SARL

بتا6يخ   عرفي  عقد  بمقت�سي 

شركة شركاء  قر6   07/02/2022

.INTERVAL CAR SARL

N°  RC N° 353(05 ما يلي :

 INTERVAL CAR - حل شركة   (

.SARL

مستطيع   السيد  تحديد   -  2

التعريف  لشطاقة  الحامل   مراد 
والسيد      BJ(85091 6قم   الوطنية  

لشطاقة  الحامل  ياسي3  بلشال 

        BJ328545 الوطنية 6قم   التعريف 

كمصفيي3 للشركة 

شا6ع  الشركة  تصفية  مقر   -  3

الحزام الكشير قيسا6ية عزيزة  80-90 
6قم 13 حي املحمدي  الدا6 الشيضاء.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 
6قم    الشيضاء  الدا6  ب  التجا6ية 

5)38)8 في 21/02/2022.

456 P

STE  ALAMIX
.SARL AU

الحل املشكر للشركة

خاص  عقد  شروط  بموجب 
بتا6يخ )2.202).)2 يقر6 املساهمو3 

الحاضرو3 أو املمثلو3 ما يلي :

الحل املشكر للشركة.

يعي3 السيد عالمي زهير مصفي.

مقر التصفية : 7 إقامة 6امي زنقة 

سبتة الدا6 الشيضاء.

بتا6يخ  القانوني  اإليداع  يتم 

23.02.2022 في املحكمة التجا6ية في 

الدا6 الشيضاء. تحت 6قم 4210)8.

457 P
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TECHFOU
تيكفو

ش.م.م 6أسمالها 00.000) د6هم

 سجل تجا6ي 6قم 497799

املقر االجتماعي : مجموعة التقدم   

م.1 2ـ  7) الطابق الثاني سيدي 

البرنو�سي الدا6الشيضاء

العام  الجمع  عقد  بمقت�سى 

االستثنائي بتا6يخ 31/12/2021  قر6 

شركاء الشركة ما يلي :

توقيف نشاط الشركة، التصفية 

اإلغالق  النهائية للشركة واختتامها، 

النهائي للشركة.
- التشطيب على السجل التجا6ي 

6قم 497799.

القانوني  باإليداع  القيام  سيتم 

باملحكمة  الضشط  كتابة  لدى 

التجا6ية  بالدا6الشيضاء.
ملخص من أجل النشر

458 P

SOCIETE ELGEBAT شركة
SARL

قفل التصفية

السجل 

التجا6ي:381757الدا6 الشيضاء

العام   محضرالجمع  بمقت�سى 

 18/02/2022 في  املؤ6خ  للشركاء 

تقر6  االجتماعي  بمقرها  واملنعقد 

ما يلي :

مسشقة  بصفة  الشركة  قفل 

ألوانها.
اكنا36  محمد  السيد  تعيي3 

كمصفي للشركة

االجتماعي  املقر  تعيي3 

القد1  شا6ع   1(8 بالدا6الشيضاء 

الدا6  الشق  عي3   9 6قم  مكتب 

الشيضاء كمقر لتصفية الشركة.-

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

02/03/2022 تحت 6قم 89)8.
مقتطف و بيا3 

459 P

 STE BOUSSADANE FROD
CLIM
SARL

 SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE

 AU CAPITAL DE 100.000
DIRHAMS

 SIEGE SOCIAL : HAY RIADE
 RESIDENCE EL MOUAHIDINE

N 317 OUJDA
RC : 32081

العام  الجمع  محضر  بموجب 
 2022 يناير   (4 بتا6يخ  االستثنائي 

تقر6 ما يلي :
املصادقة على حسابات التصفية 

والتشطيب الكلي للشركة ؛
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 
فبراير   2 بتا6يخ  بوجدة  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 371.
460 P

 CHARBONNIERE DE
L'ORIENTAL

 SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE
 CAPITAL SOCIAL : 200.000

DIRHAMS
 SIEGE SOCIAL : PLACE 150
 QUARTIER IBN ROCHD -

JERADA
الجمع  محضر  بموجب 
بتا6يخ املنعقد  االستثنائي   العام 

9  ديسمبر )202، تقر6 ما يلي :
املصادقة على الحسابات التصفية 

والتشطيب الكلي للشركة.
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 
فبراير   23 بتا6يخ  بوجدة  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 07).
461 P

BRECAS TRAVAUX
SARL AU

بتا6يخ   عرفي  عقد  بمقت�سى 
شركة  شركاء  قر6   07/02/2020
 .BRECAS TRAVAUX SARL AU 

RC N° 388589 ما يلي :

جميع  على  املصفي  تقرير   -  (
العمليات املصفات.

حساب  وموافقة  فحص   -  2
يتعلق  ما  كل  إصالح  و  التصفية 

بالحساب.
إبراء  التصفية،  انتهاء  إثشات   -  3

املصفي و إخالء تفويضه.
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 
التجا6ية ب الدا6 الشيضاء تحت 6قم 

5457)8 في 03/03/2022.
462 P

ائتمانية كونفيسكو ش م م
لالستشا6ة القانونية والجشائية 
محاسب معتمد من طرف الدولة

الهاتف : 05-22-59-40-55
www-fiduciaire-confisco.ma
CONFISCO@MENARA.MA

TROFULIGNE
SARL D’AU

طروفيمي3 ش م م 
بشريك وحيد

حل مسشق للشركة 
6اسمالها 15.000,00 د6هم 
عما6ة أ2 اقامة 6ضا هللا زنقة 

4 الشقة ) سيدي مومن الدا6 
الشيضاء.

السجل التجا6ي عدد 9)231.1 
العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
في  املؤ6خ  للشركة  االستثنائي 
بمقرها  املنعقد  و   21/02/2022

االجتماعي تقر6 ما يلي :
قشول استقالة املسيرة السيدة   -

حشيشة اطروفي وإبرائها اإلبراء التام
مسشقة  بصفة  الشركة  حل   -

ألوانها.
اطروفي،  حشيشة  السيدة  تعيي3   -
بالشركة،   الوحيدة  الشريكة 
كافة  ومنحها  للشركة  كمصفية 

الصالحيات في هدا الصدد.
كمقر  االجتماعي  املقر  تعيي3    -

لتصفية الشركة .
للمحضرين  القانوني  اإليداع  تم 
بتا6يخ  بالـمحكمة التجا6ية بالشيضاء 

28/02/2022 تحت 6قم 4.715)8.
مقتطف و بيا3

463 P

استد6اك خطإ وقع بالجريدة 
الرسمية

 عدد 5704 بتا6يخ 23 فبراير 2022 
إعال3 6قم 432P صفحة 1))3

بدال من :
STE PANI CALDO

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

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

فسخ عقد التسيير الحر
......................................................
...........................................................
...........................................................

يقرأ :
STE PANI CALDO

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

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

............................................................
عقد التسيير الحر

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

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

)الشاقي التغيير فيه)

STE S.A.B.H TRAVAUX
SARL

العنوا3 : الشقة 6قم 2 العما6ة 1 
تجزئة أسماء بني مالل 

6قم التقييد بالسجل التجا6ي 
(2497

بتا6يخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شركة   انشاء  تم   01/12/2021
تحمل   املحدودة  املسؤولية  ذات 

الخصائص التالية :
S.A.B.H TRAVAUX : التسمية

العنوا3 : الشقة 6قم 2 العما6ة 1 
تجزئة  أسماء بني مالل.

6أ1 املــال : 00000). د6هم 
االشغال   – مجزئء  الغرض : 
العامة و الشناء – االستيراد و التصدير 

السنة املـالية : السنة امليالدية
مدة الشركة : 99 سنة
املسير : لحسن 6شيق

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 224 االبتدائية بني مالل تحت 6قم 

تا6يخ 03-03-2022

1 C
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 STE R.H.R CARS شركة
 SARL 

شركـة محدودة املسؤولية 

6أسمالها : 00.000.00) د6هم

املقر االجتماعي : محل بالطابق 

السفلي، 6قم )، تجزئة الحمد، 

الرسم العقا6ي 6قم 08/222.358، 

لجديدة

 6قم التقييد في السجل التجا6ي :

(9(05

بمقت�سى عقد عرفي محر6 بتا6يخ 

بتا6يخ   مسجل   ،2022 فبراير   (7
تم إعداد القانو3   ،2022 فبراير   2(

األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية 

باملميزات التالية :

محدودة  شركـة   : الشركة  شكل 

املسؤولية.

 STE R.H.R «  : الشركة  تسمية 

CARS « SARL

السيا6ات  كراء   : الشركة  غـرض 

بدو3 سائق.

عنوا3 املقر االجتماعي :

 ،( 6قم  السفلي،  بالطابق  محل 

6قم  العقا6ي  الرسم  الحمد،  تجزئة 

222.358/08، لجديدة.

املشلغ محدد في   : 6أسمال الشركة 

00.000.00)  د6هم مقسم إلى 000) 

 (00.00 بقيمة  اجتماعية  حصة 

د6هم للحصة الواحدة في موزعة على 

الشريكي3 كالتالي : 

 (00  : حركاش  زكرياء  السيد   -

حصة اجتماعية.

- السيد 6شيد عزمي : 900 حصة 

اجتماعية.

ويسيرها  الشركة  يدير   : التسيير 

السيد زكرياء حركاش و السيد 6شيد 

عزمي ملدة غير محدودة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

االبتدائية  باملحكمة  القانوني 

 2022 فبراير   22 بتا6يخ  بالجديدة 

تحت 6قم 27528.
خالصة وبيا3

2 C

» STE NABAT EL JADIDA« 
شركـة محدودة املسؤولية 
6أسمالها 20.000.00 د6هم

املقر االجتماعي : 6ياض السالم

9)-)، محل بالطابق اال6�سي، 

الجديدة
6قم التقييد في السجل التجا6ي :

5189) الجديدة

في مؤ6خ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

بتا6يخ مسجل   202( ديسمبر   30 

4 يناير 2022 تقر6 ما يلي :

تحويل املقر االجتماعي للشركة من 

بالجديدة،   الكائن  السابق  العنوا3 
محل بالطابق   ،(9-( 6ياض السالم 

اال6�سي.

الى العنوا3 الجديد : ملكية ا6ض 

الحطة، محل بالطابق اال6�سي، دوا6 

جماعة موالي عشد هللا،  الشويرف، 

كلم 08 طريق مراكش، الجديدة.

تحيي3 القانو3 االسا�سي للشركة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

لدى  الضشط  بكتابة  القانوني 

املحكمة االبتدائية بالجديدة بتا6يخ 

09 فبراير 2022 تحت 6قم 27489.
خالصة وبيا3

3 C

» PARA PRECIOSO« 
شركـة محدودة املسؤولية دات 

شريك وحيد
6أسمالها : 00.000.00) د6هم

املقر االجتماعي : متجر بالطابق 

السفلي، 6قم 98، حي السالم، 

الجديدة.
6قم التقييد في السجل التجا6ي:

9)19)/ الجديدة

حل شركـة
العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

 ،2022 فبراير   2 بتا6يخ  االستثنائي 

للشركة  الوحيدة  الشريكة  قر6ت 

سكينة  السيدة  اعاله  املذكو6ة 

العشا�سي مايلي :

من  ابتداء  املعنية  الشركة  حل 

تا6يخه وتصفيتها بطريقة ودية.

العشا�سي،  السيدة سكينة  تعيي3 

حي   98 6قم  بالجديدة  الساكنة 

6قم   الوطنية  بطاقتها  السالم، 

بتصفية  مكلفة   M413852

الشركة، مع منحها على اوسع نطاق 

الصالحيات الستكمال عمليات حل 

الشركة وتحقيق االصول.

بالعنوا3  التصفية  محل  تحديد 

6قم  السفلي،  بالطابق  متجر  التالي: 

98، حي السالم، الجديدة.

املراسالت  تشعث  العنوا3  لهدا 

ويتم تشلغ العقود و الوثائق املتعلقة 

بالتصفية.

اإليداع  تم  القانوني:  اإليداع 

لدى  الضشط  بكتابة  القانوني 

املحكمة االبتدائية بالجديدة بتا6يخ 

23 فبراير 2022 تحت 6قم 27532.
خالصة وبيا3

4 C

 STE SKY FOOT TOURABI
 SARL AU

العنوا3 : دوا6 ايت الحاج والد سعيد 

الواد قصشة تادلة

6قم التقييد بالسجل التجا6ي 43)2

 20 بتا6يخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

ديسمبر )202 تم انشاء شركة  ذات 

شريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

وحيد تحمل الخصائص التالية :

 SKY FOOT TOURABI : التسمية

والد  الحاج  ايت  دوا6  العنوا3 : 

سعيد الواد قصشة تادلة.

6أ1 املــال : 00000). د6هم

الغرض : مقهى ؛

مطعم ؛

ملعب كرة القدم.

السنة املـالية : السنة امليالدية.

مدة الشركة : 99 سنة.

املسير : ترابي عشدالنو6.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 40 تحت 6قم  بني مالل   االبتدائية 

تا6يخ 24 فبراير 2022.

5 C

  ABDELGHANI ELECTRAV 
SARL AU

عليه  مصادق  عقد  بمقت�سى 
تم  ببرشيد    21/02/2022 بتا6يخ 
ذات  لشركة  األسا�سي  النظام  وضع 
وحيد  لشريك  املحدودة  املسؤولية 

والتي تحمل الخصائص التالية :
 ABDELGHANI  : التسمية 

ELECTRAV SARL AU
ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة لشريك وحيد
التركيشات   : االجتماعي  الهدف 

الكهربائية وأعمال السشاكة.
6أ1 املال : حدد 6أسمال الشركة 

بمشلغ 0000) د6هم في يد.
      (0000 ز6وال  الغاني  عشد   -

د6هم.
من  ابتداء  سنة   99  : -املدة 

التأسيس النهائي.
 3( يناير إلى   ( : من  السنة املالية 

ديسمبر من كل عام.
نايت  تجزئة   : االجتماعي  املقر 
الد6وة  الثاني  الطابق   85 الرقم 

برشيد.
التسيير  حق  أعطي   : التسيير 
غير  ملدة  ز6وال  الغاني  عشد  للسيد: 

محددة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
القانوني باملحكمة االبتدائية ببرشيد 
تم  كما   211/2022 6قم  تحت 
التجا6ي  بالسجل  الشركة  تسجيل 
عدد    تحت   2022 24 فبراير  بتا6يخ 

.(13(9
6 C

ZHAIFA NEGOCE
SARL AU

شـركـة ذات مسؤولية محدودة 
لشريك وحيد

6أسمالها 00.000.00) د6هم
مقرها : حي النهضة )0 6قم 2)3) - 

الداخلة
 تأسيـــس

بتا6يخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
)2 فبراير 2022، تم إحداث القانو3 
مسؤولية  ذات  لشـركـة  األسا�سي 

محدودة بشريك وحيد.
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   ZHAIFA NEGOCE  : التسميــة 
SARL A ASSOCIE UNIQUE

محدودة  مسؤولية  ذات  شـركـة 
لشريك وحيد

سواء  الشركة  تهدف   : الهــدف 
لحسابها  خا6جه  أو  املغرب  داخل 

الخاص أو لحساب الغير إلى :
تجا6ة أجزاء و تجهيزات السيا6ات 
العمليات  جميع  كذلك 
املالية التي لها  التجا6ية،  الصناعية، 
عالقة مشاشرة أو غير مشاشرة بالهدف 

اإلجتماعي. 
 0( حي النهضة   : املقر االجتماعي 

6قم 2)3) - الداخلة.
من تا6يخ  سنة ابتداء   99  : املــدة 

التأسيس النهائـي
في  املال  6أ1  حدد   : املـال  6أ1 
مشلغ 00.000.00) د6هم مقسم على 

000) حصة من فئة 00) د6هم
الشريك  السيد  لفائدة  للواحـد 

الوحيد : ازحيفة بوشعيب 
التسييـر : عهـد تسييـر الشركـة إلى 

السيد الوحيد : ازحيفة بوشعيب.
فاتـح  من  تبتـدئ   : املاليـة  السنـة 
كل  من  دجنشـر   3( في  وتنتهـي  ينايـر 

سنـة.
األ6بــاح : %5 لالحتياط القانـــونـي.

اإليـداع  تـم   : القانـونـي  اإليــداع 
القانـونـي باملحكمـة االبتدائية لواليـة 
جهـة الداخلة - وادي الذهب ، بمدينـة 
تحـت   2022 فبراير   23 الداخلـة يـوم 
التجا6ي  السجل   337/2022 عـدد 

6قم 20853.
للنشر والشيا3

7 C

 CABINET SUD D’ETUDE ET
DEVELOPPEMENT

 SARL AU
شـركـة ذات مسؤولية محدودة 

لشريك وحيد
6أسمالها 00.000.00) د6هم

مقرها:43 عما6ة العودة الطابق 
األول الداخلة واد الذهب.

تأسيـــس
بتا6يخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانو3  إحداث  تم   ،17/02/2022
مسؤولية  ذات  لشـركـة  األسا�سي 

محدودة بشريك وحيد.
 SOCIETE  : التسميــة   -/(
 CABINET SUD D’ETUDE ET
 DEVELOPPEMENT  SARL A
ذات  شـركـة   ASSOCIE UNIQUE

مسؤولية محدودة لشريك وحيد
2/- الهــدف : تهدف الشركة سواء 
لحسابها  خا6جه  أو  املغرب  داخل 

الخاص أو لحساب الغير إلى :
املسلحة  الخرسانة  د6اسات 
املشاني  في  االستخدامات  )لجميع 

واألعمال الفنية) ؛
إطا6 معدني ؛

والتجهيزات  التقسيمات   V.R.D
املياه  طرق-ممر-تو6يد  املختلفة 

الشرب الصحية ؛
الكهرباء التيا6 العالي و املنخفض 

تنسيق الششكة ؛
إدا6ة األعمال وتقييم املشا6يع.

عما6ة   43  : االجتماعي  املقر   -/3
واد  الداخلة  األول  الطابق  العودة 

الذهب.
من  سنة ابتداء   99  : املــدة   -/  4

تا6يخ التأسيس النهائـي.
5/- 6أ1 املـال : حدد 6أ1 املال في 
مشلغ 00.000.00) د6هم مقسم على 

000) حصة من فئة 00) د6هم
الشريك  السيد  لفائدة  للواحـد 

الوحيد : احمد عزيوزي.
1/- التسييـر : عهـد تسييـر الشركـة 

إلى السيد الوحيد : احمد عزيوزي.
من  تبتـدئ   : املاليـة  السنـة   -/7
ديسمبر من   3( فاتـح ينايـر وتنتهـي في 

كل سنـة.
لالحتياط   5%  : األ6بــاح   -/8

القانـــونـي.
II/- اإليــداع القانـونـي : تـم اإليـداع 
القانـونـي باملحكمـة االبتدائية لواليـة 
جهـة الداخلة - وادي الذهب، بمدينـة 
تحـت   22/02/2022 يـوم  الداخلـة 
6قم  التجا6ي  السجل   321/2022

.2082(
للنشر والشيا3

8 C

BIOMEDSUD
SARL AU

شـركـة ذات مسؤولية محدودة 

لشريك وحيد

6أسمالها 00.000.00) د6هم

مقرها: حي الوحدة 6قم 219 

الداخلة واد الذهب.

 تأسيـــس
بتا6يخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانو3  إحداث  تم   ،25/01/2022

مسؤولية  ذات  لشـركـة  األسا�سي 

محدودة بشريك وحيد.

 SOCIETE  : التسميــة   -/(

 BIOMEDSUD SARL A ASSOCIE

مسؤولية  ذات  شـركـة   UNIQUE

محدودة لشريك وحيد.

2/- الهــدف : تهدف الشركة سواء 

لحسابها  خا6جه  أو  املغرب  داخل 

الخاص أو لحساب الغير إلى :

تاجر لألدوات الطشية والجراحية ؛

الخدمات العامة/التجا6ة العامة/

استيراد وتصدير ؛

التجميل  منتجات  وبيع  شراء 

ومستحضرات التجميل ؛

الصيدلة parapharmacie ؛

شراء وبيع املعدات الطشية ؛

حي الوحدة   : املقر االجتماعي   -/3

6قم 219 الداخلة واد الذهب.

من  سنة ابتداء   99  : املــدة   -/  4

تا6يخ التأسيس النهائـي

5/- 6أ1 املـال : حدد 6أ1 املال في 

مشلغ 00.000.00) د6هم مقسم على 

000) حصة من فئة 00) د6هم

الشريك  السيد  لفائدة  للواحـد 

الوحيد : فؤاد زغيد6.

1/- التسييـر : عهـد تسييـر الشركـة 

إلى السيد الوحيد : فؤاد زغيد6.

من  تبتـدئ   : املاليـة  السنـة   -/7

فاتـح ينايـر وتنتهـي في )3 دجنشـر من كل 

سنـة.

لالحتياط   5%  : األ6بــاح   -/8

القانـــونـي.

II/- اإليــداع القانـونـي : تـم اإليـداع 
القانـونـي باملحكمـة االبتدائية لواليـة 
جهـة الداخلة - وادي الذهب، بمدينـة 
تحـت     27/01/2022 الداخلـة يـوم 
6قم  التجا6ي  السجل   138/2022

.2051(
للنشر والشيا3

9 C

STE  
DIAFA FOOD HOME 

SARL 
العنوا3 : شا6ع املتنبي الحي الحسني 

6قم 291 بني مالل..
6قم التقييد بالسجل التجا6ي : 

(244(
بتا6يخ :       عرفي  عقد  بمقت�سى 
شركة   انشاء  تم   14/10/2021
تحمل   املحدودة  املسؤولية  ذات 

الخصائص التالية :
 DIAFA FOOD التسمية : 

HOME
الحي  املتنبي  شا6ع  العنوا3 : 

الحسني 6قم 291 بني مالل.
6أ1 املــال : 00000) د6هم.

الغرض : مستغل مطعم.
السنة املـالية : السنة امليالدية.

مدة الشركة: 99 سنة.

املسير : صفاء تنكوين.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
  (70 تحت 6قم  االبتدائية بني مالل  

تا6يخ 5-02-2022).
10 C

STE SABFI
SARL

العنوا3 : شا6ع الحسن الثاني زنقة 
4) 6قم 4) القصيشة

6قم التقييد بالسجل التجا6ي 33)2
بتا6يخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شركة   انشاء  تم   28/12/2021
تحمل   املحدودة   املسؤولية  ذات 

الخصائص التالية :
STE SABFI SARL :   التسمية

الثاني  الحسن  شا6ع  العنوا3 : 
زنقة 4) 6قم 4) القصيشة.
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د6هم    (00000  : املــال  6أ1 

مقسم الى 000) حصة

-بديبي حسن 250 حصة 

-لحسن السعيدي 250 حصة

- عشد هللا ايت ابراز 2500 حصة

بد6 الدين الخفاجي 250 حصة.

الغرض : االشغال العامة و الشناء 

-استغالل مقلع- التجا6ة و االعمال 

السنة املـالية : السنة امليالدية.

مدة الشركة : 99 سنة.

املسير : بديبي حسن ؛

لحسن سعيدي.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 تحت 6قم  بني مالل   االبتدائية 

تا6يخ 24/01/2022.

11 C

ELEVATOR ASSAFA

ELEVATOR ASSAFA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ELEVATOR ASSAFA

 OP ESSALAM 2 GH 13 4

 ETG 1 AP 1700 ، 20203،

CASABLANCA MAROC

ELEVATOR ASSAFA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 4 السالم 

2 م 1 3) الطابق ) الرقم 700) - 

20203 الدا6 الشيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

533025

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   08

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ELEVATOR ASSAFA

تو6يد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتركيب املصاعد

وإصالح  وتركيب  وبيع  شراء 

وصيانة املصاعد.

عنوا3 املقر االجتماعي : 4 السالم 

 -  (700 الرقم   ( الطابق   (3 2 م 1 

20203 الدا6 الشيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:

 100  : الشغدادي  عزيز  السيد 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة.

السيد محمد نضيف : 400 حصة 

بقيمة 00) د6هم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الشغدادي عنوانه)ا)  السيد عزيز 

98 زنقة ميموزة إقامة الربيع 2 طابق 

20200 الدا6  20 حي الراحة  4 شقة 

الشيضاء املغرب.

عنوانه)ا)  نضيف  محمد  السيد 

الرقم   4 عما6ة   (3 م 1   2 السالم 

700) 20203 الدا6 الشيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

 FB54721 السيد عزيز الشغدادي 

إقامة  ميموزة  زنقة   98 عنوانه)ا) 

الربيع 2 طابق 4 شقة 20 حي الراحة 

20200 الدا6 الشيضاء املغرب

 C3302(1 السيد محمد نضيف 

عما6ة   (3 م 1   2 السالم  عنوانه)ا) 

4 الرقم 700) 20203 الدا6 الشيضاء 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (7 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

فبراير 2022 تحت 6قم 3090)8.

(I

CABINET BADREDDINE

P.F.C DISTRIBUTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

CABINET BADREDDINE
279 أ مسيرة ) اقامة هني الشقة 

6قم ) ، 0، مراكش املغرب
P.F.C DISTRIBUTION شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طو6 
التصفية)

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي كودية 
العشيد اقامة تاملولكت 6قم 20 طريق 

الدا6 الشيضاء - 40000 مراكش 
املغرب.

حل شركة
6قم التقييد في السجل التجا6ي 

.75327
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
2022 تقر6 حل  02 فبراير  املؤ6خ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
مشلغ   P.F.C DISTRIBUTION
وعنوا3  د6هم   (8.000 6أسمالها 
مقرها اإلجتماعي كودية العشيد اقامة 
تاملولكت 6قم 20 طريق الدا6 الشيضاء 
 : مراكش املغرب نتيجة ل   40000  -
من القانو3   35 و   34 طشقا للشندين 

االسا�سي للشركة.
كودية  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
العشيد اقامة تاملولكت 6قم 20 طريق 
مراكش   40000  - الشيضاء  الدا6 

املغرب. 
و عي3:

 FRANK ALBERT السيد)ة) 
عنوانه)ا)  و   AUGUEST BELLON
22 طريق الدا6  اقامة تاملولكت 6قم 
مراكش   40000 االزدها6  الشيضاء 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة و محل تشليغ العقود والوثائق 

املتعلقة بالتصفية : 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   (1 بتا6يخ  بمراكش  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 32915).

2I

ste cofiguer sarl

STE BOULMANY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

ste cofiguer sarl

 av guennad tayeb 1 etage n3

guercif ، 35100، guercif maroc

STE BOULMANY شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي تجزئة 

بخوشة جرسيف - 00)35 جرسيف 

املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
6قم التقييد في السجل التجا6ي 

.(323

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم تحويل   202( نونبر   03 املؤ6خ في 

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

 35(00  - »تجزئة بخوشة جرسيف 

»تجزئة سد6ة  إلى  جرسيف املغرب« 
الراشدية 2) زنقة 3 6قم 0) جرسيف 

- 00)35 جرسيف املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بجرسيف بتا6يخ 08 فبراير 

2022 تحت 6قم 1252/2022.

3I

ste cofiguer sarl

STE MESKADAL TRANS
إعال3 متعدد القرا6ات

ste cofiguer sarl

 av guennad tayeb 1 etage n3

guercif ، 35100، guercif maroc

STE MESKADAL TRANS »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوا3 مقرها االجتماعي: حي 

الشويشير الشمالي الرقم 34) 

جرسيف - 00)35 جرسيف املغرب.

»إعال3 متعدد القرا6ات«
6قم التقييد في السجل التجا6ي: 

.(443

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

تم اتخاذ   2022 يناير   (4 املؤ6خ في 

القرا6ات التالية: 
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على  ينص  الذي   :( 6قم  قرا6 
السيد  من  الحصص  تفويت  مايلي: 
من  حصة   500 خز6و3  بلقاسم 
اصل )000)حصة) الى السيد محمد 

خلوق
على  ينص  الذي   :2 6قم  قرا6 
محمد  السيد  جديد  شريك  مايلي: 
خلوق الساكن بدوا6 معروف ملريجة 

جرسيف املغرب
على  ينص  الذي   :3 6قم  قرا6 
محمد  السيد  جديد  مسير  مايلي: 
خلوق الساكن بدوا6 معروف ملريجة 

جرسيف املغرب
قرا6 6قم 4: الذي ينص على مايلي: 
تحويل الشكل القانوني للشركة من 
شركة دات املسؤولية املحدودة دات 
شريك وحيد الى شركة دات مسؤولية 

محدودة
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند 6قم 9: الذي ينص على مايلي: 

تفويت الحصص
بند 6قم ): الذي ينص على مايلي: 

شريك جديد
على  ينص  الذي   :(3 6قم  بند 

مايلي: مسير جديد 
بند 6قم ): الذي ينص على مايلي: 

تحويل الشكل القانوني للشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بجرسيف بتا6يخ 4) فبراير 

2022 تحت 6قم 1258/2022.
4I

STE CECONA SARL

DINANADOR TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE CECONA SARL
 AV DES FAR 74 2ETAG AV DES
 FAR 74 2ETAG، 62000، nador

maroc
DINANADOR TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي تجزئة 
الدوحة 6قم 3) جماعة ميضا6 
الد6يوش تجزئة الدوحة 6قم 3) 

جماعة ميضا6 الد6يوش 12502 
الد6يوش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
305

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   202( ماي   04
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DINANADOR TRANS
 (  : بإيجاز  الشركة  غرض 
مقاول نقل الشضائع واالمتعة للغير 
الشضائع  والنقل  للغير  املصحوبة 

الوطني و الدولي للغير 
2 االستيراد و التصدير.

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
ميضا6  جماعة   (3 6قم  الدوحة 
 (3 6قم  الدوحة  تجزئة  الد6يوش 
 12502 الد6يوش  ميضا6  جماعة 

الد6يوش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
السيد سعليتي تروكيستي محمد 
د6هم   (00 بقيمة  حصة   (.000  :

للحصة.
 (.000  : احمد  صديق  السيد 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة.
السيد سعليتي تروكيستي محمد : 

500 بقيمة 00) د6هم.
السيد صديق احمد : 500 بقيمة 

00) د6هم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد سعليتي تروكيستي محمد 
عنوانه)ا) حي بوحجا6 ميضا6 12502 

د6يوش املغرب.
السيد صديق احمد عنوانه)ا) حي 
د6يوش   12502 كودية ديب ميضا6 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد سعليتي تروكيستي محمد 

عنوانه)ا) حي بوحجا6 ميضا6 12502 

د6يوش املغرب

السيد صديق احمد عنوانه)ا) حي 

د6يوش   12502 كودية ديب ميضا6 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماي   (2 االبتدائية بالد6يوش بتا6يخ 

)202 تحت 6قم 55.

5I

KBH CONSULTING

PATINASS MARKET
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

KBH CONSULTING

 AVENUE JOULANE RUE DE (5

 TANGER 1ER ETAGE BUR 6،

30000، FES MAROC

PATINASS MARKET شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي قطعة 48 

حديقة ملعب الخيل متجر 6قم ) - 

30000 فا1 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

7(52(

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   2022 يناير   28

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PATINASS MARKET

شراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

واملعدات  املعجنات  منتجات  وبيع 

باملنتجات  يتعلق  ما  وكل  واألدوات 

أعياد  حفالت  وديكو6  الغذائية 

امليالد.

عنوا3 املقر االجتماعي : قطعة 48 

 -  ( حديقة ملعب الخيل متجر 6قم 

30000 فا1 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:

يوسف  عشدالجليل  بن  السيد 

د6هم   25.000 بقيمة  حصة   250  :

للحصة.

 : محمد  عشدالجليل  بن  السيد 

د6هم   25.000 بقيمة  حصة   250

للحصة.

السيد بن عشدالجليل انس : 250 

حصة بقيمة 25.000 د6هم للحصة.

السيدة التازي 6جاء : 250 حصة 

بقيمة 25.000 د6هم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  6جاء  التازي  السيدة 

الدكا6ات  الحجوي  تجزئة   (8(

30000 فا1 املغرب.

الجليل  عشد  بن  انس  السيد 

عنوانه)ا) حي القد1 الشقة 0) م ج 

فا1 30000 فا1 املغرب.

محمد  الجليل  عشد  بن  السيد 

عنوانه)ا) )8) تجزئة الحجوي فا1 

30000 فا1 املغرب.

يوسف  الجليل  عشد  بن  السيد 

عنوانه)ا) شا6ع سامي الشا6ودي زاوية 

خليل مطرا3 حي القد1 اقامةاالما3 

الشقة 9 فا1 30000 فا1 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

الجليل  عشد  بن  انس  السيد 

عنوانه)ا) حي القد1 الشقة 0) م ج 

فا1 30000 فا1 املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   24 بتا6يخ  بفا1  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 993.

1I



عدد 5707 - 3) شعشا3 443) )1) ما16 2022)الجريدة الرسمية   4670

STE TIB COMPT SARL AU

AKCHA AGRI MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE TIB COMPT SARL AU
ملتقى شا6ع املرابطي3 وزنقة 

الشخا6ي إقامة بغدادي مكتب 6قم 
05 ، 10000، وجدة املغرب

AKCHA AGRI MAROC شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 3) زنقة 
الدا6 الشيضاء الطابق االول مكتب 

6قم )0 - 10000 وجدة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

38843
في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   2(
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AKCHA AGRI MAROC
نشاط   : بإيجاز  الشركة  غرض 

فالحي.
زنقة   (3  : عنوا3 املقر االجتماعي 
مكتب  االول  الطابق  الشيضاء  الدا6 

6قم )0 - 10000 وجدة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
السيد امحمد توفيق : 400 حصة 

بقيمة 40.000 د6هم للحصة.
50) حصة   : السيد كمال توفيق 

بقيمة 5.000) د6هم للحصة.
 (50  : توفيق  مصطفى  السيد 
حصة بقيمة 5.000) د6هم للحصة.

القدو1  عشد  محمد  السيد 
 (5.000 حصة بقيمة   (50  : توفيق 

د6هم للحصة.
حصة   50  : توفيق  السيدة 6جاء 

بقيمة 5.000 د6هم للحصة.

50 حصة   : السيدة هاجر توفيق 
بقيمة 5.000 د6هم للحصة.

حصة   50  : توفيق  السيدة دعاء 
بقيمة 5.000 د6هم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  توفيق  امحمد  السيد 
عودة  بن  محمد  زنقة  االندلس  حي 

6قم ) 10000 وجدة املغرب.
عنوانه)ا)  توفيق  كمال  السيد 
تجزئة  سعيد  بن  مهداوي  شا6ع 
وجدة   10000  5 6قم  السعيدي 

املغرب.
السيد مصطفى توفيق عنوانه)ا) 
عودة  بن  محمد  زنقة  االندلس  حي 

6قم ) 10000 وجدة املغرب.
القدو1  عشد  محمد  السيد 
زنقة  االندلس  حي  عنوانه)ا)  توفيق 
محمد بن عودة 6قم ) 10000 وجدة 

املغرب.
السيدة 6جاء توفيق عنوانه)ا) حي 
االندلس زنقة محمد بن عودة 6قم 4 

10000 وجدة املغرب.
عنوانه)ا)  توفيق  هاجر  السيدة 
عودة  بن  محمد  زنقة  االندلس  حي 

6قم ) 10000 وجدة املغرب.
السيدة دعاء توفيق عنوانه)ا) حي 
االندلس زنقة محمد بن عودة 6قم ) 

10000 وجدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  توفيق  امحمد  السيد 
عودة  بن  محمد  زنقة  االندلس  حي 

6قم ) 10000 وجدة املغرب
عنوانه)ا)  توفيق  كمال  السيد 
تجزئة  سعيد  بن  مهداوي  شا6ع 
وجدة   10000  5 6قم  السعيدي 

املغرب
السيد مصطفى توفيق عنوانه)ا) 
عودة  بن  محمد  زنقة  االندلس  حي 

6قم ) 10000 وجدة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   23 بتا6يخ  بوجدة  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 93.

7I

LA VIE FISCALE

PHARMAMIR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
استد6اك خطٍإ

استد6اك خطٍإ وقع بالجريدة 
الرسمية

LA VIE FISCALE
 RUE LAKHDAR GHILANE IMM
 MEHDAOUI 2EME ETAGE N°05

، 60000، OUJDA MAROC
PHARMAMIR شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

 وعنوا3 مقرها اإلجتماعي حي اكدال 
ا 277 سيدي يحيى وجدة - 10000 

وجدة املغرب.
بالجريدة  وقع  خطٍإ  إستد6اك   
الرسمية عدد 5701 بتا6يخ 09 ما16 

.2022
 : بدال من : غرض الشركة بايجاز 

صيدلية
يقرأ : غرض الشركة بايجاز: توزيع 
و بيع املواد الششه صيدالنية بالجملة 

و التقسيط
الشاقي بدو3 تغيير.

8I

AUDINORD SARL

 LE TEMPS DES GLACES
COMPANY

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

AUDINORD SARL
6قم 58، الطابق الساد1، إقامة 
لينا، زاوية شا6ع محمد الخامس، 

شا6ع طا3 طا3 وحي لشنا3 ، 
TANGER MAROC ،90000
 LE TEMPS DES GLACES

COMPANY شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طو6 التصفية)
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي زنقة امام 
القسطالني 6قم 0) الطابق األ6�سي 

- 90000 طنجة املغرب.

حل شركة
6قم التقييد في السجل التجا6ي 

.944(5
الوحيدا  الشريك  قرا6  بمقت�سى 
)202 تقر6 حل  27 أكتوبر  ملؤ6خ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 LE TEMPS DES الوحيد  الشريك 
GLACES COMPANY مشلغ 6أسمالها 
مقرها  وعنوا3  د6هم   (00.000
اإلجتماعي زنقة امام القسطالني 6قم 
طنجة   90000  - الطابق األ6�سي   (0
النشاط  توقف   : ل  نتيجة  املغرب 

التجا6ي.
و حدد مقر التصفية ب زنقة امام 
القسطالني 6قم 0) الطابق األ6�سي - 

90000 طنجة املغرب. 
و عي3:

و  بنفقير  القاد6  عشد  السيد)ة) 
فاغس   38710 فرنسا  عنوانه)ا) 
)ة)  كمصفي  فرنسا  غي�سي  اي  اليي 

للشركة.
الحدود  اإلقتضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تشليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية : 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نونبر   09 بتا6يخ  بطنجة  التجا6ية 

)202 تحت 6قم 247728.
9I

ACDEN

 DELOITTE FINANCIAL
ADVISORY

إعال3 متعدد القرا6ات

ACDEN
 Boulevard Ghandi, Ghandi

 Mall, Immeuble 8, 5ème étage ،
20380، CASABLANCA MAROC

 DELOITTE FINANCIAL
ADVISORY »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد«
وعنوا3 مقرها االجتماعي: ما6ينا 

 ، C الدا6 الشيضاء ، إيفوا6 3 ، املشنى
الطابق الثالث ، شا6ع سيدي محمد 
بن عشد هللا - 27223 الدا6 الشيضاء 

املغرب.
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»إعال3 متعدد القرا6ات«
6قم التقييد في السجل التجا6ي: 

.223439
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤ6خ في 04 يناير 2022
تم اتخاذ القرا6ات التالية: 

قرا6 6قم ): الذي ينص على مايلي: 
الحاليي3  املسيرين  استقالة  قشول 
السيد  و   Brice CHASLES السيد 

سامي 6حال 
قرا6 6قم 2: الذي ينص على مايلي: 
مسيرين  محدودة  غير  ملدة  تعيي3 
 Emmanuel السيد  هما  جديدين 
 ،  24/1/1976 في  املزداد   ،Gadret
 22 و القاطن في   ، فرن�سي الجنسية 
 avenue de la Grande Armée
الحامل  ،و  فرنسا   750(7 با6يس 
 N ° (2AT34927 لجواز السفر عدد 
املزداد في   ،  Julien Leyrit والسيد   ،
الجنسية  فرن�سي   ،  10/12/1978
شا6ع   ، في فيال جلو6يا  القاطن  و   ،
الدا6   ،  20(80  ، السويس  قناة 
الشيضاء ، والحامل لجواز السفر عدد 

(8FV(4(03
قرا6 6قم 3: الذي ينص على مايلي: 
تعديل املادة 2) من النظام األسا�سي

قرا6 6قم 4: الذي ينص على مايلي: 
من  بالرغم  الشركة  نشاط  استمرا6 

خسا6ة ¾ 6أ1 املال
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
على  ينص  الذي   :(2.( 6قم  بند 
لفترة  مسرين  الشركة  تعي3  مايلي: 
 Emmanuel السيد  محدودة  غير 
 ،  24/1/1976 في  املزداد   ،Gadret
 22 و القاطن في   ، فرن�سي الجنسية 
 avenue de la Grande Armée
الحامل  ،و  فرنسا   750(7 با6يس 
 N ° (2AT34927 لجواز السفر عدد 
املزداد في   ،  Julien Leyrit والسيد   ،
الجنسية  فرن�سي   ،  10/12/1978
شا6ع   ، في فيال جلو6يا  القاطن  و   ،
الدا6   ،  20(80  ، السويس  قناة 
الشيضاء ، والحامل لجواز السفر عدد 
8FV(4(03) ستكو3 الشركة ملزمة 
قانوًنا بجميع العقد املتعلقة بها من 

للمسيرين  املنفصل  التوقيع  خالل 
بدو3  الشند  باقي  أعاله  املذكو6ين 

تغيير

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

فبراير 2022 تحت 6قم 7)44)8.

(0I

ALLEGEANCE CONSULTING

BAHIA BLUE CENTER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

ALLEGEANCE CONSULTING

ساحة الرودني تقاطع شا6ع طانطا3 

و شا6ع لشنا3 اقامة لينى 6قم )5&50 

، 90000، طنجة املغرب

BAHIA BLUE CENTER شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي : برييش-

عما6ة الشهجة بلوك ا) الطابق 2 6قم 

24) - 90050 اصيلة املغرب.

قفل التصفية
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

.54(

الوحيد  الشريك  قرا6  بمقت�سى 

)202 تقر6 حل  28 دجنبر  املؤ6خ في 

BAHIA BLUE CENTER شركة ذات 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد مشلغ 6أسمالها 0.000) د6هم 

برييش- اإلجتماعي  مقرها  وعنوا3 
عما6ة الشهجة بلوك ا) الطابق 2 6قم 

اصيلة املغرب نتيجة   90050  -  (24

النخفاض 6قم املعامالت ..

و عي3:

و  كوميز  6فيرا  لويس  السيد)ة) 

اسشانيا  الجزيرة الخضراء  عنوانه)ا) 

اسشانيا  الخضراء  الجزيرة   ((200

كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

وفي برييش-  202( دجنبر   28 بتا6يخ 
عما6ة الشهجة بلوك ا) الطابق 2 6قم 

-24)اصيلة - 90050 اصيلة املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   24 بتا6يخ  باصيلة  االبتدائية 

2022 تحت 6قم 54/2022.
((I

ائتمانية مومن

 STE LA PERLE DE 
TENDRARA SNC

شركة التضامن
تأسيس شركة

ائتمانية مومن
32 زنقة سبتة بوعرفة، 200)1، 

بوعرفة املغرب
 STE LA PERLE DE TENDRARA 

SNC شركة التضامن
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 6قم 

83 شا6ع الحسن التاني - 302)1 
تند6ا6ة املغرب

تأسيس شركة التضامن 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

(033
في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   2022 يناير   24
األسا�سي لشركة التضامن باملميزات 

التالية:
شكل الشركة : شركة التضامن.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 STE LA : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.PERLE DE TENDRARA SNC
مطعم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

،مقهى و تنظيم الحفالت ..
 83 6قم   : عنوا3 املقر االجتماعي 
شا6ع الحسن التاني - 302)1 تند6ا6ة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
 340  : حفصة  كشو6ي  السيدة 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة.
السيدة الكوال خلود : 330 حصة 

بقيمة 00) د6هم للحصة.
 330  : الغزايلي  يامنة  السيدة 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة كشو6ي حفصة عنوانه)ا) 

املركز الصحي 302)1 تند6ا6ة املغرب.

عنوانه)ا)  خلود  الكوال  السيدة 

شا6ع الحسن التاني 6قم 83 302)1 

تند6ا6ة املغرب.

السيدة يامنة الغزايلي عنوانه)ا) 

 1(302 معتركة  احمد  اوالد  دوا6 

تند6ا6ة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة كشو6ي حفصة عنوانه)ا) 
املركز الصحي 302)1 تند6ا6ة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   (8 بتا6يخ  بفجيج  االبتدائية 

2022 تحت 6قم 2022/23.
(2I

jilovta sarl

GAB ORIENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة
jilovta sarl

 hay el wifak elhassani rue AL
 ONS 7 n° 15 ، 60030، OUJDA

MAROC
GAB ORIENT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي حي 
الحسني الزغميم الخيمة )2 6قم )) 

وجدة - 10000 وجدة املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
388(9

في  مؤ6خ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   2022 يناير   01
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 GAB  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. ORIENT
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غرض الشركة بإيجاز : مواد بناء
أعمال بناء متنوعة.

حي   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
الحسني الزغميم الخيمة )2 6قم )) 

وجدة - 10000 وجدة املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000  : مشلغ 6أسمال الشركة 

د6هم، مقسم كالتالي:
 (.000  : موساوي  خاليد  السيد 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد خاليد موساوي عنوانه)ا) 
حي الحسني الزغميم الخيمة )2 6قم 

3) وجدة 10000 وجدة املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد خاليد موساوي عنوانه)ا) 
حي الحسني الزغميم الخيمة )2 6قم 

3) وجدة 10000 وجدة املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   2( بتا6يخ  بوجدة  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 108.
(3I

ADVALORIS 

ATOZ ENG AND DEV
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ADVALORIS
 IMM COLLABORATION 3ETG 9
 SIDI MAAROUF CASABLANCA

 N ، 22000، CASABLANCA
MAROC

ATOZ ENG AND DEV شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 0), زنقة 

الحرية الطابق 3, الشقة 6قم 
5, الدا6 الشيضاء - 20)20 الدا6 

الشيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
532993

في  مؤ6خ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   2022 يناير   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 ATOZ  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.ENG AND DEV

املشو6ة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مجاالت  في  التقنية  واملساعدة 

الهندسة املدنية

هندسة الشناء ، مكتب التصميم ، 

املراقشة واملساعدة التقنية

وتسليم  والتنسيق  املتابعة 

املفتاح والتعاقد من الشاطن ملشا6يع 

الهندسة املدنية.

0), زنقة   : عنوا3 املقر االجتماعي 

الحرية الطابق 3, الشقة 6قم 5, الدا6 

الشيضاء  الدا6   20(20  - الشيضاء 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:

السيد عشد العزيز أمغا36 : 000.) 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

أمغا36  العزيز  عشد  السيد 

6قم  فلو6يدا  تجزئة  عنوانه)ا) 

الدا6   20280 معروف  سيدي   32

الشيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

أمغا36  العزيز  عشد  السيد 

6قم  فلو6يدا  تجزئة  عنوانه)ا) 

الدا6   20280 معروف  سيدي   32

الشيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (7 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

فبراير 2022 تحت 6قم )337)8.

(4I

cabinet de normalisation comptable sarl

 TRADE BIO-INDUSTRIE
MAROC

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االجتماعي للشركة

 cabinet de normalisation
comptable sarl

 bd emile zola casablanca ، 28(
20300، casablanca maroc
 TRADE BIO-INDUSTRIE

MAROC شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 149 شا6ع 
محمد الخامس - 20300 الدا6 

الشيضاء املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.95177

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تحويل   202( نونبر   09 املؤ6خ في 
للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 - الخامس  محمد  شا6ع   149« من 
إلى  املغرب«  الشيضاء  الدا6   20300
مايسا3   « املسماة  »تجزئة مايسا3، 
3)7«، جماعة أوالد صالح - 20300 

النواصر املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

فبراير 2022 تحت 6قم 04)4)8.
(5I

cabinet de normalisation comptable sarl

SHARF ASSURANCES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

 cabinet de normalisation
comptable sarl

 bd emile zola casablanca ، 28(
20300، casablanca maroc

SHARF ASSURANCES شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا3 مقرها االجتماعي ، زنقة 
محمد بن براهيم - 0)204 الدا6 

.Maroc الشيضاء

تغيير نشاط الشركة
6قم التقييد في السجل التجا6ي 

.25014(

الوحيد  الشريك  قرا6  بمقت�سى 

تم تغيير   2022 فبراير   07 املؤ6خ في 

نشاط الشركة من »وسيط التأمي3« 

إلى »عامل تأمي3«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

فبراير 2022 تحت 6قم 05)4)8.

(1I

KHOUYI BADIA

PROGREM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

KHOUYI BADIA

 MEKNES ، 50000، MEKNES

املغرب

PROGREM شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 6قم 9) 

د6ب بوقطيب الزيتو3 - 50000 

مكنا1 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

5(18(

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2020 دجنبر   08

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PROGREM

مكتب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الد6اسات و الشحوث الجيولوجي .
 (9 6قم   : عنوا3 املقر االجتماعي 

 50000  - الزيتو3  بوقطيب  د6ب 

مكنا1 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 
د6هم، مقسم كالتالي:

السيد عالل الروبيل : 500 حصة 
بقيمة 00) د6هم للحصة.

حصة   500  : انس  الوالي  السيد 
بقيمة 00) د6هم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الروبيل  عالل  السيد 
 52000 فزنا  غانم  أوالد  قصر 

الراشيدية املغرب.
عنوانه)ا)  انس  الوالي  السيد 
 50000  3 )الشطر  مرجا3  6قم84 

مكنا1 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  ماموش  يونس  السيد 
6قم )9) د6ب باب بطيوي حي 1 1 

م ب ع هللا 50000 مكنا1 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
دجنبر   (4 بتا6يخ  بمكنا1  التجا6ية 

2020 تحت 6قم -.

(7I

EL ADARISSA COSEILS SARL

 ETABLISSEMENT ALAM EL
AJAIL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد
تفويت حصص

EL ADARISSA COSEILS SARL
 BD HASSAN 2 IMM SALWA

 N4 2EME ETAGE BENI MELLAL
 BENI MELLAL، 23000، BENI

MELLAL MAROC
 ETABLISSEMENT ALAM EL
AJAIL شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي اقامة 
اسماء 20 غشت 6قم 11 الطوابق 
)و2و3و4و5 بني مالل 23000 بني 

مالل املغرب.
تفويت حصص

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.9207

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2022 فبراير   (7 في  املؤ6خ 

املصادقة على :
6حو  لحسن  )ة)  السيد  تفويت 
أصل  من  اجتماعية  حصة   (.000
ليلى  000.) حصة لفائدة السيد )ة) 

شتوي بتا6يخ 7) فبراير 2022.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
االبتدائية بشني مالل بتا6يخ 22 فبراير 

2022 تحت 6قم 203.

(8I

FIDUEXPRESS SARL

ATAAMIRIA BATIMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUEXPRESS SARL
 HASSANIA N°82 ETG 2

 MOHAMMEDIA ، 20650،
MOHAMMEDIA MAROC

ATAAMIRIA BATIMENT شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي شا6الجيش 
امللكي الطابق3 الرقم2) - 20800 

املحمدية املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

27879
في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   202( أبريل   (2
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ATAAMIRIA BATIMENT
اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشناء.
 : االجتماعي  املقر  عنوا3 
الرقم2)  شا6الجيش امللكي الطابق3 

- 20800 املحمدية املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 
د6هم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  زكرياء  بمنجل  السيد 
 288(0 6قم7   2 زنقة  و6دة  دوا6 

املحمدية املغرب.
السيد بمنجل عشد هللا عنوانه)ا) 
 288(0 6قم7   2 زنقة  و6دة  دوا6 

املحمدية املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  زكرياء  بمنجل  السيد 
 288(0 6قم7   2 زنقة  و6دة  دوا6 

املحمدية املغرب
السيد بمنجل عشد هللا عنوانه)ا) 
 288(0  7 6قم   2 زنقة  و6دة  دوا6 

املحمدية املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملحمدية بتا6يخ 20 أبريل 

)202 تحت 6قم 981.
(9I

AITOUNA MOHAMED

أورو بينيي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

AITOUNA MOHAMED
 RUE ANTAKI N29 ، 90000،

TANGER MAROC
أو6و بينيي شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي املنطقة 

 ((8Bالحرة للتصدير بطنجة قطعة
قطعة )0 بوخالف غزناية - 9000 

طنجة اململكة املغربية.
تفويت حصص

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.2585(

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2020 يناير   03 في  املؤ6خ 

املصادقة على :
حميدة مهدي  )ة)  تفويت السيد 
000.) حصة اجتماعية من  أندل�سي 
أصل 000.) حصة لفائدة السيد )ة) 
يناير   03 بتا6يخ  الخمساوي  حميدة 

.2020

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

يناير   (4 بتا6يخ  بطنجة  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 320.

20I

FIDUCIAIRE EL MOUDDEN

AGLIA PROMO
إعال3 متعدد القرا6ات

FIDUCIAIRE EL MOUDDEN

 AV ALLAL EL FASSI RES

 YASMINE WILAYA B1 BLOC

 B1 ENTRE SOL N°5 ، 93040،

TETOUAN MAROC

AGLIA PROMO »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوا3 مقرها االجتماعي: تجزئة 

الحمامة 6قم 31 الطابق األ6�سي - 

93000 تطوا3 املغرب.

»إعال3 متعدد القرا6ات«

6قم التقييد في السجل التجا6ي: 

.2083(

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤ6خ في 29 يناير 2022

تم اتخاذ القرا6ات التالية: 

على  ينص  الذي   :( 6قم  قرا6 

اجتماعية  حصص  تفويت  مايلي: 

من السادة عادل أمنيول، عز العرب 
أمنيول  الزهراء  فاطمة  أمنيول، 

وعلي أمنيول إلى السادة السعيد بن 

الخليل وحسن بنجشلي

قرا6 6قم 2: الذي ينص على مايلي: 

علي  السيد  وحيد  مسير  إستقالة 

جديدين  مسيريي3  وتعيي3  أمنيول 

الخليل وحسن  بن  السعيد  السادة 

بنجشلي ملدة غير محدودة

قرا6 6قم 3: الذي ينص على مايلي: 

العنوا3  إلى  االجتماعي  املقر  تحويل 

الطابق   31 6قم  الحمامة  تجزئة 

األ6�سي تطوا3

قرا6 6قم 4: الذي ينص على مايلي: 

تحديث القانو3 األسا�سي للشركة

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
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بند 6قم 1: الذي ينص على مايلي: 
 50.000 الخليل  السعيد بن  السيد 
د6هم والسيد حسن بنجشلي 50.000 

د6هم
بند 6قم 7: الذي ينص على مايلي: 
 500 الخليل  بن  السعيد  السيد 
 500 بنجشلي  حسن  والسيد  حصة 

حصة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   24 االبتدائية بتطوا3 بتا6يخ 

2022 تحت 6قم 174.
2(I

redallah sarl

BAMORICH TRANSPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

redallah sarl
2 زنقة سو6يا الشقة 5) شا6ع 

الحسن الثاني املدينة الجديدة ، 
30000، فا1 املغرب

BAMORICH TRANSPORT شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 6قم 373 
حي الجديد الطابق 3 زواغة العليا 

فا1 30000 فا1 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

7(24(
في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   2022 يناير   03
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BAMORICH TRANSPORT
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشضائع لصالح الغير.
عنوا3 املقر االجتماعي : 6قم 373 
العليا  زواغة   3 الطابق  الجديد  حي 

فا1 30000 فا1 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:

 500  : محمد  حمريش  السيد 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة.

 500  : السيد حمريش عشد الحق 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد حمريش محمد عنوانه)ا) 
العليا  زواغة  الجديد  حي   373 6قم 

30000 فا1 املغرب.

الحق  عشد  حمريش  السيد 
الجديد  حي   373 6قم  عنوانه)ا) 

زواغة العليا 30000 فا1 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد حمريش محمد عنوانه)ا) 
العليا  زواغة  الجديد  حي   373 6قم 

30000 فا1 املغرب

الحق  عشد  حمريش  السيد 
الجديد  حي   373 6قم  عنوانه)ا) 

زواغة العليا 30000 فا1 املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   09 بتا6يخ  بفا1  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 114.

22I

AUDINORD SARL

 SOCIETE TANGEROISE DE
COMESTIBLE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

AUDINORD SARL
6قم 58، الطابق الساد1، إقامة 

لينا، زاوية شا6ع محمد الخامس، 

شا6ع طا3 طا3 وحي لشنا3 ، 

TANGER MAROC ،90000

 SOCIETE TANGEROISE DE

COMESTIBLE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي زاوية شا6ع 

الحسن األول و شا6ع الكشاف اقامة 

نجاة شقة 6قم 1 املكتب 5 6قم 1/5 

- 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
(24717

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   (4
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 SOCIETE TANGEROISE DE

.COMESTIBLE
بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
النظافة   ، الغذائية  املنتجات 

ومنتجات التشغ بالتجزئة.
زاوية   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
شا6ع الحسن األول و شا6ع الكشاف 
اقامة نجاة شقة 6قم 1 املكتب 5 6قم 

5/6 - 90000 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (0.000 الشركة:  6أسمال  مشلغ 

د6هم، مقسم كالتالي:
 SABR – MAROC : 50 الشركة 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة.
حصة   50  : السيد عماد املودني 

بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 SABR – MAROC الشركة 
عنوانه)ا) شا6ع جمال األفغاني اقامة 
سكنى مريحة الطابق األ6�سي 90000 

طنجة املغرب.
السيد عماد املودني عنوانه)ا) حي 
الشوغاز زنقة )9 6قم 4 90000 طنجة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عماد املودني عنوانه)ا) حي 
الشوغاز زنقة )9 6قم 4 90000 طنجة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   2( بتا6يخ  بطنجة  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 204)25.
23I

UR-DECO

UR-DECO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

UR-DECO
6قم 21 عما6ة 2) إقامة معمو6ة 2 
أوالد هالل حسي3 ، 00)))، سال 

الجديدة املغرب
UR-DECO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 6قم 21 
عما6ة 2) إقامة معمو6ة 2 أوالد 

هالل حسي3 - 00))) سال الجديدة 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
35507

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   02
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
UR-  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. DECO
بوفيه   *  : بإيجاز  غرض الشركة 

امليالد: تركيب - ديكو6
* أثاث غرف النوم 

* بيع املالبس
* بيع األواني املنزلية الفاخرة.

 21 6قم   : عنوا3 املقر االجتماعي 
أوالد   2 معمو6ة  إقامة   (2 عما6ة 
00))) سال الجديدة   - هالل حسي3 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
 (.000  : خشابي  نعيمة  السيدة 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .
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والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  خشابي  نعيمة  السيدة 

برشيد   21(00 الفتح  تجزئة   27

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  خشابي  نعيمة  السيدة 

برشيد   21(00 الفتح  تجزئة   27

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   2( بتا6يخ  بسال  االبتدائية 

2022 تحت 6قم 31).

24I

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL

 ZGOUNDER MILLENIUM
 SILVER MINING - S.A Par

abréviation » ZMSM
إعال3 متعدد القرا6ات

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL

 bd abdelmoumen (85

 walili parc 3eme etg N°11

 CASABLANCA، 20360،

CASABLANCA MAROC

 ZGOUNDER MILLENIUM

 SILVER MINING - S.A Par

abréviation » ZMSM »شركة 

املساهمة«

وعنوا3 مقرها االجتماعي: زنقة 

ليبرني 6قم 3 الطابق ) حي 6اسي3 - 

20000 الدا6الشيضاء املغرب.

»إعال3 متعدد القرا6ات«
6قم التقييد في السجل التجا6ي: 

. 294433

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤ6خ في 5) شتنبر )202

تم اتخاذ القرا6ات التالية: 

قرا6 6قم ): الذي ينص على مايلي: 

تحويل املقر االجتماعي الحالي للشركة 
من »زنقة ليبرني 6قم 3 الطابق ) حي 
6اسي3 - الدا6الشيضاء إلى »زاوية شا6ع 

 - الفلكي  6يا3  أبو  زنقة  و  ابن سينا 

الدا6الشيضاء

قرا6 6قم 2: الذي ينص على مايلي: 

تعديل مقتضيات النظام األسا�سي

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند 6قم 4: الذي ينص على مايلي: 

املقر االجتماعي

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

فبراير 2022 تحت 6قم )435)8.

25I

N2M CONSEIL-SARL

SOCIETE SHAKURA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

N2M CONSEIL-SARL

 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2

 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

SOCIETE SHAKURA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي حي عشد 

املومن بني انصا6 الناضو6 - 12000 

الناضو6 املغرب.

تفويت حصص
6قم التقييد في السجل التجا6ي 

.(5723

الوحيد  الشريك  قرا6  بمقت�سى 

تمت   2022 فبراير   (5 في  املؤ6خ 

املصادقة على :

تفويت السيد )ة) سليما3 بلعوين 

أصل  من  اجتماعية  حصة   250

000.) حصة لفائدة السيد )ة) كريم 

الفياللي بتا6يخ 5) فبراير 2022.

تفويت السيد )ة) سليما3 بلعوين 

أصل  من  اجتماعية  حصة   250

000.) حصة لفائدة السيد )ة) مراد 

ستة بتا6يخ 5) فبراير 2022.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

االبتدائية بالناضو6 بتا6يخ 24 فبراير 

2022 تحت 6قم 9)3.

21I

BCOMPTA

RAD TRAVAUX SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BCOMPTA
 AV KENITRA BLOC C N 3

 TETOUAN AV KENITRA BLOC
 C N 3 TETOUAN، 93002،

TETOUAN MAROC
RAD TRAVAUX SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي شا6ع 

معركة انوال 6قم 1) الطابق اال6�سي 
6قم 3 بطوا3 ص ب )209 93002 

تطوا3 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

3(039
في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   02
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 RAD  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TRAVAUX SARL
اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشناء.
شا6ع   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
معركة انوال 6قم 1) الطابق اال6�سي 
 93002  209( بطوا3 ص ب   3 6قم 

تطوا3 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
500 حصة   : السيد عادل شهاب 

بقيمة 00) د6هم للحصة.
السيد 6شيد املبروكي : 500 حصة 

بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  شهاب  عادل  السيد 
02 الشطر 1 ويسال3  6ياض وسال3 

93002 ويسال3 املغرب.
عنوانه)ا)  املبروكي  6شيد  السيد 
6قم   05 شا6ع الزبير بن العوام زنقة 

81 تطوا3 93000 تطوا3 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  شهاب  عادل  السيد 
02 الشطر 1 ويسال3  6ياض وسال3 

93002 تطوا3 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   24 االبتدائية بتطوا3 بتا6يخ 

2022 تحت 6قم 110.

27I

FIDUCIAIRE BAMMOU

WORLD JABRI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE BAMMOU
 Residence Minate Allah

 36, Angle Rue Loubnane et
 Mustapha Rifai N04 ، 14000،

KENITRA Maroc
WORLD JABRI شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 48 بلوك 
ه سانية املراقب - 24000 الجديدة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

824(
في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   20(( شتنبر   08
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.WORLD JABRI
تصدير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املواد الغذائية عامة
املواد  أنواع  جميع  صناعة   

الغذائية املعلشة 
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التعشئة  صناديق  أنواع  صناعة 
والتغليف.

48 بلوك  عنوا3 املقر االجتماعي : 
الجديدة   24000  - ه سانية املراقب 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (0.000 الشركة:  6أسمال  مشلغ 

د6هم، مقسم كالتالي:
 10  : جرمومي  اسماعيل  السيد 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة.
20 حصة   : السيد عزيز جرمومي 

بقيمة 00) د6هم للحصة.
 20  : الزوبيحي  املصطفى  السيد 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
جرمومي  اسماعيل  السيد 
 05500 زنقة بد6يكس   (1 عنوانه)ا) 

سا3 بوني فرنسا.
عنوانه)ا)  جرمومي  عزيز  السيد 
 24000 سانية املراقب   1 بلوك 6قم 

الجديدة املغرب.
الزوبيحي  املصطفى  السيد 
 24000 د6ب الهاجر   ((( عنوانه)ا) 

الجديدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
جرمومي  اسماعيل  السيد 
 05500 زنقة بد6يكس   (1 عنوانه)ا) 

سا3 بوني فرنسا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالجديدة بتا6يخ 08 شتنبر 

))20 تحت 6قم )824.
28I

FHF

MYDIGBIZ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FHF
 N°249 Bd Yacoub El Mansour

 Bureau 6 ، 0، Casablanca
MAROC

MYDIGBIZ شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 41 شا6ع 
الز6قطوني الطابق 2 الشقة 2 - . 

الدا6 الشيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

53270(
في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   0(
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MYDIGBIZ
غرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الشركة سواء في املغرب أو في الخا6ج:
ألي  الرقمية  التقسيط  تجا6ة   •

منتج تجا6ي.
وبيع  وشراء  وتصدير  استيراد   •

جميع املنتجات.
وتسويق  والعمولة  التمثيل   •

جميع املنتجات.
41 شا6ع  عنوا3 املقر االجتماعي : 
 .  -  2 الشقة   2 الطابق  الز6قطوني 

الدا6 الشيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مشلغ 6أسمال الشركة: 10.000,00 

د6هم، مقسم كالتالي:
حصة   50  : السيد توفيق بكا6ي 

بقيمة 00) د6هم للحصة.
 : السيد شرف الدين ضو الشيت 
50 حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  بكا6ي  توفيق  السيد 

مدينة . نكونديري الكامرو3.
الشيت  ضو  الدين  شرف  السيد 
 7 مجموعة  ديا6السالم  عنوانه)ا) 
الدا6   . االلفة   1 شقة   57 عما6ة 

الشيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  بكا6ي  توفيق  السيد 
مدينة . نكونديري الكامرو3

الشيت  ضو  الدين  شرف  السيد 
 7 مجموعة  ديا6السالم  عنوانه)ا) 
الدا6   . االلفة   1 شقة   57 عما6ة 

الشيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (5 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

فبراير 2022 تحت 6قم -.

29I

global compta et conseils

MOVMED TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

global compta et conseils
0),شا6ع ابن تومرت الطابق الثاني ، 

90000، طنجة املغرب
MOVMED TRANS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 0),شا6ع 
ابن تومرت الطابق التاني - 90000 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
(02587

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   20(9 دجنبر   (2
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MOVMED TRANS
النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البري الوطني والدولي للشضائع .
0),شا6ع   : عنوا3 املقر االجتماعي 
 90000  - ابن تومرت الطابق التاني 

طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
الجشا6ي  جهاد  محمد  السيد 

د6هم   (00 بقيمة  حصة   (.000  :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الجشا6ي  جهاد  محمد  السيد 

 57 قطعة 6قم   5 السواني  عنوانه)ا) 

90000 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الجشا6ي  جهاد  محمد  السيد 

 57 قطعة 6قم   5 السواني  عنوانه)ا) 

90000 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

دجنبر   23 بتا6يخ  بطنجة  التجا6ية 

9)20 تحت 6قم 8712.

30I

N2M CONSEIL-SARL

TB-PREMIUM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

N2M CONSEIL-SARL

 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2

 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

TB-PREMIUM شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي حي 

لعرا�سي اقامة ايمن الطابق 

الخامس الرقم 9) - 12000 

الناضو6 املغرب.

تفويت حصص
6قم التقييد في السجل التجا6ي 

.22(79

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2022 فبراير   (1 في  املؤ6خ 

املصادقة على :
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6فيق مجعيط  )ة)  تفويت السيد 
أصل  من  اجتماعية  حصة   250
)ة)  السيد  لفائدة  حصة   (.000
فبراير   (1 بتا6يخ  اوسالمي  محمد 

.2022
6فيق مجعيط  )ة)  تفويت السيد 
أصل  من  اجتماعية  حصة   250
000.) حصة لفائدة السيد )ة) جواد 

السهوب بتا6يخ 1) فبراير 2022.
6فيق مجعيط  )ة)  تفويت السيد 
أصل  من  اجتماعية  حصة   250
000.) حصة لفائدة السيد )ة) ايمن 

مجعيط بتا6يخ 1) فبراير 2022.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
االبتدائية بالناضو6 بتا6يخ 23 فبراير 

2022 تحت 6قم 3)3.
3(I

AGC CONSEIL

THE NEXT GENERATION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

AGC CONSEIL
الدا6 الشيضاء ، 000)2، الدا6 

الشيضاء املغرب
THE NEXT GENERATION شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طو6 التصفية)

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 7)) زنقة 
ابن منير اقامة الز6قاء طابق االول 
شقة 2 معا6يف - 000)2 الدا6 

الشيضاء املغرب.
حل شركة

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.4994(7

الوحيدا  الشريك  قرا6  بمقت�سى 
تقر6 حل   202( نونبر   24 في  ملؤ6خ 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
 THE NEXT الوحيد  الشريك  ذات 
6أسمالها  مشلغ   GENERATION
مقرها  وعنوا3  د6هم   (00.000
زنقة ابن منير اقامة   ((7 اإلجتماعي 
2 معا6يف  الز6قاء طابق االول شقة 
- 000)2 الدا6 الشيضاء املغرب نتيجة 

ل : الوضعية االقصادية صعشة.

 ((7 ب  التصفية  مقر  حدد  و 

طابق  الز6قاء  اقامة  منير  ابن  زنقة 

االول شقة 2 معا6يف - 000)2 الدا6 

الشيضاء املغرب. 

و عي3:

السيد)ة) زينب الفقير و عنوانه)ا) 

000)2 الدا6 الشيضاء  الدا6 الشيضاء 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.

الحدود  اإلقتضاء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تشليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية : 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 02 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

فبراير 2022 تحت 6قم 52)))8.

32I

Hello vert

HELLO VERT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيي3 مسير جديد للشركة

Hello vert

 Massira 2 lettre E N°31

 Marrakech 40000، 40000،

Marrakech Maroc

HELLO VERT شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي املسيرة 2 

حرف اوه 6قم )3 مراكش - 40000 

مراكش املغرب.

تعيي3 مسير جديد للشركة
6قم التقييد في السجل التجا6ي 

.((0477

الوحيد  الشريك  قرا6  بمقت�سى 

)202 تم تعيي3  3) دجنبر  املؤ6خ في 

السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

بنشكرة محسن كمسير وحيد

تشعا إلقالة مسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   25 بتا6يخ  بمراكش  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 33332).

33I

AGC CONSEIL

ARONA CAFE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

AGC CONSEIL

الدا6 الشيضاء ، 000)2، الدا6 

الشيضاء املغرب

ARONA CAFE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طو6 

التصفية)

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 82 شا6ع 

محمد بوزيا3 موالي 6شيد - 000)2 

الدا6 الشيضاء املغرب.

حل شركة

6قم التقييد في السجل التجا6ي 

.211335

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

)202 تقر6 حل  28 دجنبر  املؤ6خ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

6أسمالها  مشلغ   ARONA CAFE

مقرها  وعنوا3  د6هم   (0.000

بوزيا3  محمد  شا6ع   82 اإلجتماعي 

موالي 6شيد - 000)2 الدا6 الشيضاء 

الحالة اقتصادية   : املغرب نتيجة ل 

صعشة.

و حدد مقر التصفية ب 82 شا6ع 

محمد بوزيا3 موالي 6شيد - 000)2 

الدا6 الشيضاء املغرب. 

و عي3:

و  نامو�سي  مصطفى  السيد)ة) 

عنوانه)ا) الدا6 الشيضاء 000)2 الدا6 

الشيضاء املغرب كمصفي )ة) للشركة.

الحدود  اإلقتضاء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تشليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية : 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (1 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

فبراير 2022 تحت 6قم 3229)8.

34I

لإل6شادات BKM إئتمانية

STE STATION IMASSINE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

إئتمانية BKM لإل6شادات
6قم 0) تجزئة املركز و6زازات ، 

45000، و6زازات املغرب
STE STATION IMASSINE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي دوا6 أسكا 
ايماسي3 سكو6ة - 45000 و6زازات 

املغرب.
تفويت حصص

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.9233

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2022 فبراير   03 في  املؤ6خ 

املصادقة على :
تفويت السيد )ة) علي بنهير 3.015 
 (2.210 حصة اجتماعية من أصل 
أحمد بنهير  )ة)  حصة لفائدة السيد 

بتا6يخ 03 فبراير 2022.
تفويت السيد )ة) علي بنهير 3.015 
 (2.210 حصة اجتماعية من أصل 
)ة) سعيد بنهير  حصة لفائدة السيد 

بتا6يخ 03 فبراير 2022.
تفويت السيد )ة) علي بنهير 3.015 
 (2.210 حصة اجتماعية من أصل 
حصة لفائدة السيد )ة) ابراهيم بنهير 

بتا6يخ 03 فبراير 2022.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
23 فبراير  االبتدائية بو6زازات بتا6يخ 

2022 تحت 6قم 81.
35I

االئتما3 الجهوي الجديدة

LOCAPASS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

االئتما3 الجهوي الجديدة
تجزئة الكوهن عما6ة G شقة ) 

الكدية الجديدة ، 24000، الجديدة 
املغرب

LOCAPASS شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 
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طو6 التصفية)
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي تجزئة 

القرمو�سي الرقم 2 الزنقة 5 ازمو6 - 
00)24 ازمو6 املغرب.

حل شركة
6قم التقييد في السجل التجا6ي 

.(3973
الوحيدا  الشريك  قرا6  بمقت�سى 
تقر6 حل   2022 فبراير   (0 ملؤ6خ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
مشلغ   LOCAPASS الوحيد  الشريك 
وعنوا3  د6هم   (00.000 6أسمالها 
القرمو�سي  تجزئة  اإلجتماعي  مقرها 
 24(00  - ازمو6   5 الزنقة   2 الرقم 
توقيف   : ل  نتيجة  املغرب  ازمو6 

النشاط.
تجزئة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 - ازمو6   5 الزنقة   2 القرمو�سي الرقم 

00)24 ازمو6 املغرب. 
و عي3:

و  بوخريص  سعيدة  السيد)ة) 
تجزئة القرمو�سي   2 الرقم  عنوانه)ا) 
ازمو6 00)24 ازمو6 املغرب كمصفي 

)ة) للشركة.
الحدود  اإلقتضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تشليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية : 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالجديدة بتا6يخ 1) فبراير 

2022 تحت 6قم 27508.
31I

االئتما3 الجهوي الجديدة

DYAR AL MATAR 2
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

االئتما3 الجهوي الجديدة
تجزئة الكوهن عما6ة G شقة ) 

الكدية الجديدة ، 24000، الجديدة 
املغرب

DYAR AL MATAR 2 شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طو6 

التصفية)
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي النسيم 5 
تجزئة باكري الرقم )) الجديدة - 

24000 الجديدة املغرب.
حل شركة

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.(7477

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
2022 تقر6 حل  27 فبراير  املؤ6خ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
DYAR AL MATAR 2 مشلغ 6أسمالها 
مقرها  وعنوا3  د6هم   (00.000
باكري  تجزئة   5 النسيم  اإلجتماعي 
الرقم )) الجديدة - 24000 الجديدة 

املغرب نتيجة ل : توقيف النشاط.
و حدد مقر التصفية ب النسيم 
 ( شقة   (( الرقم  بكيري  تجزئة   5
الجديدة - 24000 الجديدة املغرب. 

و عي3:
و  بوسعيد  الطاهر  السيد)ة) 
عنوانه)ا) 5 شا6ع عالل الفا�سي تجزئة 
الجديدة   24000 الجديدة  اسفي 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.
الحدود  اإلقتضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تشليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية : 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالجديدة بتا6يخ 1) فبراير 

2022 تحت 6قم 27507.
37I

fidlouk

 LOUKOUS MATERIAUX DE
CONSTRUCTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

fidlouk
 av 20 aout ksar el kebir ، 2(1

92150، ksar el kebir maroc
 LOUKOUS MATERIAUX DE
CONSTRUCTION شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي حي دا6 

الدخا3 طريق طنجة القديمة 6قم 8 
مكر6 القصر الكشير - 50)92 القصر 

الكشير املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

329(

في  مؤ6خ  حر  عقد  بمقت�سى 

القانو3  إعداد  تم   2022 يناير   (7

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 LOUKOUS MATERIAUX DE

.CONSTRUCTION

بيع مواد   : غرض الشركة بإيجاز 

الشناء .

دا6  حي   : املقر االجتماعي  عنوا3 

الدخا3 طريق طنجة القديمة 6قم 8 

مكر6 القصر الكشير - 50)92 القصر 

الكشير املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:

 (.000  : السيدة اجمولة سهيلة 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة اجمولة سهيلة عنوانه)ا) 

 8 حي دا6 الدخا3 د6ب الشدوي 6قم 

50)92 القصر الكشير املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة اجمولة سهيلة عنوانه)ا) 

 8 حي دا6 الدخا3 د6ب الشدوي 6قم 

50)92 القصر الكشير املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (1 بتا6يخ  الكشير  بالقصر  االبتدائية 

فبراير 2022 تحت 6قم 47.

38I

شركة جهاد املحاسب

شركة تيسال نيكوص ش.م.م 
 Société TESLA NEGOCE «

S.A.R.L ». شركة ذات مسؤولية 
محدودة

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

شركة جهاد املحاسب
الرقم 02 عما6ة نيا1 شا6ع احمد 

الطيب بنهيمة املدينة الجديدة 
أسفي ، 41000، أسفي املغرب
شركة تيسال نيكوص ش.م.م » 

 Société TESLA NEGOCE S.A.R.L
». شركة ذات مسؤولية محدودة 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي الشقة 
6قم 07 عما6ة 01) تجزئة لال هنية 

حمرية أسفي - 41000 أسفي 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
(2517

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   (0
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
شركة   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 
 Société  « ش.م.م  نيكوص  تيسال 
». شركة   TESLA NEGOCE S.A.R.L

ذات مسؤولية محدودة .
غرض الشركة بإيجاز : • 

التطهير ، إبادة الفئرا3 ، التطهير.
الحراسة واملراقشة  •

الحدائق  معالجات   •
وصيانة وتنظيف املشاني.

التداول بجميع أشكاله  •
التد6يب واالستشا6ات  •

براءة  أي  على  الحصول   •
وترخيص  تجا6ية  وعالمة  اختراع 
وبيعها  واستغاللها  ومنحها  وعملية 

لحساب الشركة الحصري.
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مع  العقود  إبرام   •
والطشيعيي3  االعتشا6يي3  األشخاص 
املتعلقة بشكل مشاشر أو غير مشاشر 

بأغراض الشركة.
أعمال مختلفة..  •

الشقة   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
تجزئة لال هنية   (01 عما6ة   07 6قم 
حمرية أسفي - 41000 أسفي املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
 500  : اعما6ي  سفيا3  السيد 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة.
السيد سهيل اعما6ي : 500 حصة 

بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد سفيا3 اعما6ي عنوانه)ا) 
الشقة 6قم )) عما6ة 01) تجزئة لال 
أسفي   41000 أسفي.  حمرية  هنية 

املغرب.
عنوانه)ا)  اعما6ي  سهيل  السيد 
الشقة 6قم 07 عما6ة 01) تجزئة لال 
أسفي   41000 أسفي  حمرية  هنية 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  اعما6ي  سهيل  السيد 
الشقة 6قم 07 عما6ة 01) تجزئة لال 
أسفي   41000 أسفي  حمرية  هنية 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   24 بتا6يخ  بآسفي  االبتدائية 

2022 تحت 6قم ..
39I

فؤاد 6حوي

BEST PLACE AGRI SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
فؤاد 6حوي

شا6ع محمد الخامس 6قم )) ا6فود 
، 52200، ا6فود املغرب

BEST PLACE AGRI SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي قصر أوالد 
عشد الرحما3 الريصاني - 52450 

الريصاني املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

(5153
في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   2022 يناير   25
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 BEST  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

. PLACE AGRI SARL
غرض الشركة بإيجاز : 

)/مقاول التركيشات الكهربائية
الري  نظام  تركيب  مقاول   2/

الز6اعي
العمليات  جميع  عامة  وبصفة 
املالية،  الصناعية،  التجا6ية، 
مشاشرة  املرتشطة  والعقا6ية  املنقولة 
باألغراض  مشاشرة  غير  بطريقة  أو 
أو الكفيلة بتحقيق  السالفة الذكر، 

وتطوير غرض الشركة..
عنوا3 املقر االجتماعي : قصر أوالد 
 52450  - الريصاني  الرحما3  عشد 

الريصاني املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
علوي  اسماعيلي  أيوب  السيد 
د6هم   (00 بقيمة  حصة   500  :

للحصة.
 : السيد 6ضوا3 بوزياني اد6ي�سي 
500 حصة بقيمة 00) د6هم للحصة 

.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
علوي  اسماعيلي  أيوب  السيد 
 52450 الريصاني  عنوانه)ا) 

الريصاني املغرب.
اد6ي�سي  بوزياني  6ضوا3  السيد 
 52450 الريصاني  عنوانه)ا) 

الريصاني املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
علوي  اسماعيلي  أيوب  السيد 

 52450 الريصاني  عنوانه)ا) 

الريصاني املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (5 بتا6يخ  بالرشيدية  االبتدائية 

فبراير 2022 تحت 6قم 5153).

40I

OUTSOURCING ADVISORY

PROD LAND
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

OUTSOURCING ADVISORY

 RUE AIT OURIR ، 22000، 47

CASABLANCA MAROC

PROD LAND شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طو6 

التصفية)

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 21 شا6ع 

مير1 سلطا3 ، شقة 3 ، الطابق ) - 

22000 الدا6 الشيضاء املغرب.

حل شركة
6قم التقييد في السجل التجا6ي 

.379185

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

)202 تقر6 حل  01 شتنبر  املؤ6خ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

6أسمالها  مشلغ   PROD LAND

مقرها  وعنوا3  د6هم   (00.000

سلطا3  مير1  شا6ع   21 اإلجتماعي 

، شقة 3 ، الطابق ) - 22000 الدا6 

وقف   : ل  نتيجة  املغرب  الشيضاء 

النشاط.

و حدد مقر التصفية ب 21 شا6ع 

مير1 سلطا3 ، شقة 3 ، الطابق ) - 

22000 الدا6 الشيضاء املغرب. 

و عي3:

السيد)ة) يوسف مو6و و عنوانه)ا) 

D شقة  إقامة أجنحة النواصر مشنى 

النواصر املغرب كمصفي   22000  (

)ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تشليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

فبراير 2022 تحت 6قم 4573)8.

4(I

مكتب املحاسشة

HIRTRA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب املحاسشة

1) زنقة سال السعادة 2 ، 5000)، 

الخميسات املغرب

HIRTRA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 422 حي 

الياسمي3 3 - 5000) الخميسات 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

29479

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   2022 يناير   20

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.HIRTRA

األشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

املختلفة أو الشناء -املتاجرة.

حي   422  : عنوا3 املقر االجتماعي 

الخميسات   (5000  -  3 الياسمي3 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 500.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 
د6هم، مقسم كالتالي:

 5.000  : السيد بنعي�سى الحيرش 
حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد بنعي�سى الحيرش عنوانه)ا) 
أو6يشل  أيت  حدو  أيت  قسو  أت 

5000) الخميسات املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد بنعي�سى الحيرش عنوانه)ا) 
أو6يشل  أيت  حدو  أيت  قسو  أت 

5000) الخميسات املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتا6يخ  بالخميسات  االبتدائية 

فبراير 2022 تحت 6قم 73.
42I

ائتمانية املحاسشة والقانونية والضريبية سكينة

R ENERGY SARL D›AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية املحاسشة والقانونية 
والضريبية سكينة

53) زنقة ابن خزيمة 53) زنقة ابن 
خزيمة، 90000، طنجة املغرب

R ENERGY SARL D›AU شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 29 شا6ع 
عمر ابن العاص الطابق الثالث - 

90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
(23143

في  مؤ6خ  موثق  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   2022 يناير   (2
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 R  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ENERGY SARL D’AU
أعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشناء واألعمال املتنوعة.
29 شا6ع  عنوا3 املقر االجتماعي : 
 - الثالث  الطابق  العاص  ابن  عمر 

90000 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
 (00  : املنعم  عشد  6اجي  السيد 

حصة بقيمة 000.) د6هم للحصة.
 (00  : املنعم  عشد  6اجي  السيد 

بقيمة 000.) د6هم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد 6اجي عشد املنعم عنوانه)ا) 
1) تجزئة هدى بنسودة فا1  الرقم 

90000 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد 6اجي عشد املنعم عنوانه)ا) 
1) تجزئة هدى بنسودة فا1  الرقم 

90000 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   20 بتا6يخ  بطنجة  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 03)250.
43I

BOUKHRIS &ASSOCIES

BG HEALTH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BG HEALTH
شركة ذات مسؤولية محدودة 

6أسمال: 300.000 د6هم
املقر االجتماعي: إقامة سعد 2، 
عما6ة 3 الشقة 5)هرهو6ة، تما6ة

سجل التجا6ي بتما6ة عدد 7)35.4)
6قم التعريف الضريبي 29)111)5

ICE N° 002980443000015
 (1 بموجب عقد عرفي املؤ6خ في 
النظام  تأسيس  تم   ،202( دجنبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

محدودة بالخصائص التالية:

BG HEALTH : اسم الشركة ((

ذات  شركة   : الشركة  شكل   (2

مسؤولية محدودة 

إقامة سعد   : املقر االجتماعي   (3

2، عما6ة 3 الشقة 5)هرهو6ة، تما6ة

الغرض  الشركة:  غرض   (4  

الرئي�سي للشركة، سواء في املغرب أو 

في الخا6ج:

والحيازة،  االكتتاب   •

مشاشرة،  غير  أو  مشاشرة  بصو6ة 

أي  في  أغلشية  أو  أقلية  واملشا6كات 

شركة أو كيا3 قانوني له نشاط طبي 

ويتصل عموما  واستشفائي وصحي، 

بمجال الصحة؛

أي معامالت  وبوجه عام،   •

أو  قانونية  أو  تجا6ية  أو  صناعية، 

قد  مالية أو منقولة أو غير منقولة، 

تكو3 لها صلة مشاشرة أو غير مشاشرة 

بغرض الشركة أو أي غرض مماثل أو 

ذي صلة أو قد تحشذ تمديدها.

5) املدة: 99 سنة. 
في  محدد  6أسمال  6أسمال:   (1

مشلغ ثالثة مئة آلف د6هم )300.000 

 (3000( مئة  على  موزعة  د6هم)، 

مائة  قد6ها  اسمية  بقيمة  حصة 

د6هم )00) د6هم) لكل منها من نفس 

مكتتشة،  بالكامل  هي  والتي  الد6جة 

محر6ة مرقمة وممنوحة كالتالي :

 2.999  : العي�سي  ليلى  السيدة   -

حصة.

حصة  بنبراهيم:  6�سى  السيد   -  

))) واحدة.

7) الشركاء : 

املزدادة  العي�سي:  ليلى  السيدة   -

جنسيتها   (980 يوليوز   20 بتا6يخ 

شاطئ   8 بفيال  الساكنة  مغربية، 

وطينتها  الشاطئ،  صخيرات  طايتي 

،Q2(3117

املزداد  بنبراهيم:  6�سى  السيد   -

جنسيته   (974 أكتوبر   0( بتا6يخ 

شاطئ   1 بفيال  الساكن  مغربي، 

وطينتها  الشاطئ،  صخيرات  طايتي 

AD4(515

ليلى  السيدة  الشركة:  تسيير   (8
يوليوز   20 بتا6يخ  املزدادة  العي�سي: 
الساكنة  مغربية،  جنسيتها   (980
صخيرات  طايتي  شاطئ   8 بفيال 

،Q2(3117 الشاطئ، وطينتها
السجل  في  الشركة  تسجيل  تم 
فبراير   (0 بتا6يخ  بتما6ة  التجا6ي 

2022 تحت الرقم التالي 7)35.4)
بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 
 (0 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ي 

فبراير 2022 تحت عدد 7427.
ملخص قصد النشر

44I

OCEAN BUSINESS & CONSULTING SARL AU

SOFTCASH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 OCEAN BUSINESS &
CONSULTING SARL AU

 BP 2130 FES PRINCIPAL 15
شا6ع الكرامة زنقة برلي3 الزهو6 ) 

فا1، 30010، فا1 املغرب
SOFTCASH شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي شا6ع 
محمد الساد1 6قم 13 طريق 
مكنا1 - 54350 ميدلت املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
3095

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   2022 يناير   25
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOFTCASH
تحويل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االموال.
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شا6ع   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
طريق   13 6قم  الساد1  محمد 

مكنا1 - 54350 ميدلت املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
 (.000  : السيد عشد العزيز اشرو 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عشد العزيز اشرو عنوانه)ا) 
ميدلت   54350 التفاحة  تجزئة   (2

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عشد العزيز اشرو عنوانه)ا) 
ميدلت   54350 التفاحة  تجزئة   (2

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   22 االبتدائية بميدلت بتا6يخ 

2022 تحت 6قم 52.
45I

M.A.I GROUPE SERVICE

STE PROWINK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

M.A.I GROUPE SERVICE
 LOTISSEMENT SEYAD 2 N°301

، 14000، KENITRA MAROC
STE PROWINK شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طو6 

التصفية)
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 5 شا6ع 

االبطال شقة 6قم 4 الرياض الرياط 
- 0000) الرباط املغرب.

حل شركة
6قم التقييد في السجل التجا6ي 

.(47819
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقر6 حل   2022 يناير   04 املؤ6خ في 
 STE شركة ذات املسؤولية املحدودة
PROWINK مشلغ 6أسمالها 00.000) 
 5 اإلجتماعي  مقرها  وعنوا3  د6هم 
الرياض   4 االبطال شقة 6قم  شا6ع 

املغرب  الرباط   (0000  - الرياط 
االهداف  تحقيق  عدم   : ل  نتيجة 

املسطرة للشركة 
.COVID (9 جائحة

و حدد مقر التصفية ب 5) شا6ع 
االبطال شقة 6قم 4 الرياض الرياط - 

0000) الرياط املغرب. 
و عي3:

و  كيرا3  ابن  اسامة  السيد)ة) 
املجاهدين مجمع ديوديت  عنوانه)ا) 
عما6ة نسيم 8 6قم )2 90000 طنجة 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.
الحدود  اإلقتضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تشليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 
: 5 شا6ع االبطال شقة 6قم 4 الرياض 

الرياط 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   (5 بتا6يخ  بالرباط  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 72250).
41I

transparence fiscale

MADAKI DISTRIBUTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

transparence fiscale
 bis av med slaoui ، 30000، 38

fes maroc
MADAKI DISTRIBUTION شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طو6 التصفية)
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي تجزئة 

6ياض فا1 طريق صفرو - 30000 
فا1 املغرب.
حل شركة

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.1111(

الوحيدا  الشريك  قرا6  بمقت�سى 
تقر6   2022 فبراير   (4 في  ملؤ6خ 
ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 
 MADAKI الوحيد  الشريك  ذات 
6أسمالها  مشلغ   DISTRIBUTION
مقرها  وعنوا3  د6هم   (00.000

اإلجتماعي تجزئة 6ياض فا1 طريق 
30000 فا1 املغرب نتيجة   - صفرو 

ل : االزمة االقتصادية .
تجزئة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
حدائق الشديع فيال 244 عي3 الشقف 
موالي يعقوب - 30000 فا1 املغرب. 

و عي3:
السيد)ة) سعيد عشو و عنوانه)ا) 
244 عي3  تجزئة حدائق الشديع فيال 
الشقف موالي يعقوب 30000 فا1 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.
الحدود  اإلقتضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تشليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية : 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   24 بتا6يخ  بفا1  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 004).

47I

FIDUCIARE COMPTABLITE

AWA DESIGN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIARE COMPTABLITE
سوق األ6بعاء الغرب ، 4300)، 

سوق األ6بعاء الغرب املغرب
AWA DESIGN شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي موالي 
بوسلهام املركز - 4300) سوق 

األ6بعاء الغرب املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

27105
في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   (4
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 AWA  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.DESIGN

أعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الديكو6.

موالي   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
سوق   (4300  - املركز  بوسلهام 

األ6بعاء الغرب املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  ديمشلي  أوا  السيدة 
ساحل  أبيدجا3   5835 أبيدجا3 

العاج.
عنوانه)ا)  البا6ب  يانيك  السيد 
سوق   (4300 مركز موالي بوسلهام 

األ6بعاء الغرب املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  ديمشلي  أوا  السيدة 
ساحل  أبيدجا3   5835 أبيدجا3 

العاج
عنوانه)ا)  البا6ب  يانيك  السيد 
سوق   (4300 مركز موالي بوسلهام 

األ6بعاء الغرب املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
الغرب  اال6بعاء  بسوق  االبتدائية 
6قم  تحت   2022 فبراير   25 بتا6يخ 

.((5
48I

GESTION ALJANOUB

TWINS AWESOME JORY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

GESTION ALJANOUB
زنقة تطوا3 حي السعادة عما6ة 6قم 
2 الطابق الثالث العيو3 ، 70000، 

العيو3 املغرب
TWINS AWESOME JORY شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي حي الجديد 
بدو3 6قم طرفاية - 70050 طرفاية 

املغرب.
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تحويل املقر االجتماعي للشركة
6قم التقييد في السجل التجا6ي 

.35519
الوحيد  الشريك  قرا6  بمقت�سى 
املؤ6خ في 23 فبراير 2022 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 - طرفاية  6قم  بدو3  الجديد  »حي 
»حي  إلى  املغرب«  طرفاية   70050
املستقشل شا6ع حشوها عما6ة صبيو 
الشقة 6قم 03 الطابق الثاني العيو3 

- 70000 العيو3 املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   25 االبتدائية بالعيو3 بتا6يخ 

2022 تحت 6قم 520/2022.
49I

transparence fiscale

MADAKI DISTRIBUTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

transparence fiscale
 bis av med slaoui ، 30000، 38

fes maroc
MADAKI DISTRIBUTION شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي : تجزئة 
6ياض فا1 طريق صفرو - 30000 

فا1 املغرب.
قفل التصفية

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
.1111(

الوحيد  الشريك  قرا6  بمقت�سى 
2022 تقر6 حل  )) فبراير  املؤ6خ في 
شركة   MADAKI DISTRIBUTION
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 
 (00.000 6أسمالها  مشلغ  الوحيد 
اإلجتماعي  مقرها  وعنوا3  د6هم 
 - صفرو  طريق  فا1  6ياض  تجزئة 
لحل  نتيجة  املغرب  فا1   30000

الشركة.
و عي3:

السيد)ة) سعيد عشو و عنوانه)ا) 
244 عي3  تجزئة حدائق الشديع فيال 
الشقف موالي يعقوب 30000 فا1 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
تجزئة  وفي   2022 فبراير   (2 بتا6يخ 
حدائق الشديع فيال 244 عي3 الشقف 
موالي يعقوب - 30000 فا1 املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   25 بتا6يخ  بفا1  التجا6ية 

2022 تحت 6قم )04).
50I

GESTION ALJANOUB

IMRYAT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

GESTION ALJANOUB
زنقة تطوا3 حي السعادة عما6ة 6قم 
2 الطابق الثالث العيو3 ، 70000، 

العيو3 املغرب
IMRYAT شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي طريق 

السما6ة 3.ك 6قم 07 قرب مز6عة 
اهل الرشيد العيو3 - 70000 

العيو3 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

40475
في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   23
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.IMRYAT
ز6اعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
جميع  تصدير   , استيراد   , األ6ض 
الز6اعية  املعدات   , املنتجات 
تأجير وتشغيل   , تركيب  والصناعية, 

جميع محطات التعشئة ....
طريق   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
قرب مز6عة   07 السما6ة 3.ك 6قم 
اهل الرشيد العيو3 - 70000 العيو3 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 
د6هم، مقسم كالتالي:

السيد سيدي محمد ولد الرشيد 
د6هم   (00 بقيمة  حصة   500  :

للحصة.
حصة   500  : ميا6ة  بابا  السيد 

بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد سيدي محمد ولد الرشيد 
33 6قم  عنوانه)ا) الحي االدا6ي زنقة 

5 العيو3 70000 العيو3 املغرب.
الحي  ميا6ة عنوانه)ا)  بابا  السيد 
زنقة  الدولة  سيف  شا6ع  االدا6ي 
العيو3   70000  03 6قم  السوسن 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد سيدي محمد ولد الرشيد 
33 6قم  عنوانه)ا) الحي االدا6ي زنقة 

5 العيو3 70000 العيو3 املغرب
الحي  ميا6ة عنوانه)ا)  بابا  السيد 
زنقة  الدولة  سيف  شا6ع  االدا6ي 
العيو3   70000  03 6قم  السوسن 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   25 االبتدائية بالعيو3 بتا6يخ 

2022 تحت 6قم 510/2022.
5(I

FOGHAL GESTION SARL AU

BIOCROSS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FOGHAL GESTION SARL AU
 IMM 37 APPT 21 AV MLY

 RACHID ATLAS ، 30000، FES
MAROC

BIOCROSS شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي قطعة 
ب)5 تجزئة زهرة املدائن طريق عي3 

شقف - 30050 فا1 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

7(375
في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   07
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BIOCROSS
استراد:   : بإيجاز  الشركة  غرض 
والنظافة  التجميل،  مستحضرات 
أجهزة طشية و مكمالت   - الشخصية 

غذائية.
قطعة   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
ب)5 تجزئة زهرة املدائن طريق عي3 

شقف - 30050 فا1 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
500 حصة   : السيد بنمو�سى بد6 

بقيمة 00) د6هم للحصة.
 500  : شروق  مرغادي  السيدة 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  بد6  بنمو�سى  السيد 
بو6مانة   27 إقامة النخيل   (0 شقة 
تجزئة املامونية 30010 فا1 املغرب.
السيدة مرغادي شروق عنوانه)ا) 
6قم 0) الطابق الرابع تجزئة املامونية 
فا1   30010 طريق صفرو   27 6قم 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  بد6  بنمو�سى  السيد 
بو6مانة   27 إقامة النخيل   (0 شقة 
تجزئة املامونية 30010 فا1 املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   (7 بتا6يخ  بطنجة  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 2020/817.

52I
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TIZINFRA SARL AU

TIZINFRA SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

TIZINFRA SARL AU
 N°445 LOT AL AOBOUR -

BUREAU N°2 ، 85000، تزنيت 
املغرب

TIZINFRA SARL AU شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي مكتب 6قم 
2 - معرض السيا6ات هونداي - زنقة 
الياقوت - حي إليغ - 85000 تزنيت 

املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.3223

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تحويل   2022 يناير   25 املؤ6خ في 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
السيا6ات  معرض   -  2 6قم  »مكتب 
إليغ  حي   - الياقوت  زنقة   - هونداي 
»6قم  إلى  املغرب«  تزنيت   85000  -
445 - تجزئة العشو6 - مكتب 6قم 2 - 

85000 تزنيت املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   23 االبتدائية بتيزنيت بتا6يخ 

2022 تحت 6قم 73.
53I

LEGALIS CONSEIL

ARAMEN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LEGALIS CONSEIL
 Rue Hoceima, Résidence ,4(
 Benzakour 2ème étage n°3,

 Atlas–Fès. ، 30000، FES
MAROC

ARAMEN شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي )4 إقامة 
بنزكو6الطابق 2 الشقة 3 زنقة 

الحسيمة أطلس - 30000 فا1 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
7(245

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   2022 يناير   (8
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ARAMEN
شراء   •  : بإيجاز  الشركة  غرض 
وبيع وتوزيع وتسويق وإنتاج الحشوب 
الزهرية  واملياه  والتوابل  والشقوليات 
والزيوت  واملعكرونة  والنشويات 
عامة  وبصفة  املجففة  والفواكه 
أصل  من  الغذائية  املنتجات  جميع 

حيواني ونشاتي ومعدني.
املنتجات  وتوزيع  تسويق   •

الصحية والطشية.
استيراد و تصدير،  •

• تشغيل املخاز3 املبردة للتخزين 
والتغليف.

لحسابها  الشضائع  ونقل  تجا6ة   •
الخاص أو نيابة عن الغير..

 4(  : االجتماعي  املقر  عنوا3 
إقامة بنزكو6الطابق 2 الشقة 3 زنقة 
فا1   30000  - أطلس  الحسيمة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
السيد أمي3 أ6يرا3 : 000.) حصة 

بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  أ6يرا3  أمي3  السيد 
 50 6قم   1 زنقة  التضامن  تجزئة 
األلفة 20220 الدا6الشيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

السيدة خديجة فضلي3 عنوانه)ا) 
 2 الطابق  امللكي  الجيش  شا6ع   87

شقة 8 30000 فا1 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   09 بتا6يخ  بفا1  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 111.
54I

CENTRE D’AFFAIRES IBNOU SINA

 CLE EN MAIN
PROMOTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 CENTRE D›AFFAIRES IBNOU
SINA

4)2 شا6ع إبن سينا ، 0)202، الدا6 
الشيضاء املغرب

 CLE EN MAIN PROMOTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 74 شا6ع 
الحسن التاني الطابق األول الرقم 

2 - 40000 مراكش املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

((815(
 03 في  مؤ6خ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   202( شتنبر 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 CLE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. EN MAIN PROMOTION
غرض الشركة بإيجاز : شراء وبيع 

األ6ا�سي.
74 شا6ع  عنوا3 املقر االجتماعي : 
الحسن التاني الطابق األول الرقم 2 - 

40000 مراكش املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مشلغ 6أسمال الشركة: 000.000.) 

د6هم، مقسم كالتالي:

25 حصة   : السيدة جميلة هياب 
بقيمة 00) د6هم للحصة.

السيدة إكرام أوزينب : 25 حصة 
بقيمة 00) د6هم للحصة.

السيدة عادل إلوزيزي : 25 حصة 
بقيمة 00) د6هم للحصة.

حصة   25  : السيد محمد باطني 
بقيمة 00) د6هم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  هياب  جميلة  السيدة 
 N°219 Route De Toulouse

.31410 NOE France
عنوانه)ا)  أوزينب  إكرام  السيد 
 N°209 Rte Cambageon
 Rechaussier 13570 Barbentane

.France
عنوانه)ا)  إلوزيزي  عادل  السيد 
 Résidence de Ayme BT E4 84300

.Cavaillon France
عنوانه)ا)  باطني  محمد  السيد 
 N°10 Rue Du Maroc 31200

.Toulouse France
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  إلوزيزي  عادل  السيد 
 Résidence de Ayme BT E4 84300

Cavaillon France
عنوانه)ا)  باطني  محمد  السيد 
 N°10 Rue Du Maroc 31200

Toulouse France
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجا6ية بمراكش بتا6يخ - تحت 6قم .
55I

jilovta sarl

FYLDINNE CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ilovta sarl
 hay el wifak elhassani rue AL
 ONS 7 n° 15 ، 60030، OUJDA

MAROC
MESKANI BOIS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
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وعنوا3 مقرها اإلجتماعي حي 
الحسني الوفاق زنقة االنس 03 6قم 

50 وجدة - 10000 وجدة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

3880(
في  مؤ6خ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   2022 يناير   (2
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. MESKANI BOIS
:نجا6ة  بإيجاز  الشركة  غرض 

الخشب 
حي   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
03 6قم  الحسني الوفاق زنقة االنس 

50 وجدة - 10000 وجدة املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:  6أسمال  مشلغ 

100.000,00 د6هم، مقسم كالتالي:
 500  : املسكاني  محمد  السيد 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .
حصة   500  : املسكاني  ابراهيم   

بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد املسكاني عنوانه)ا) 
حي الحسني الوفاق 2 زنقة االنس 03 
6قم 50 وجدة 10000 وجدة املغرب.

حي  عنوانه)ا)  املسكاني  ابراهيم 
الحسني الوفاق 2زنقة االنس 03 6قم 

50 وجدة 10000 وجدة املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد املسكاني عنوانه)ا) 
 03 حي الحسني الوفاق زنقة االنس 

6قم 50 وجدة 10000 وجدة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   (7 بتا6يخ  بوجدة  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 583.
51I

HTA CONSEIL

BERGENIE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HTA CONSEIL
ملتقى شا6ع محمد الخامس و شا6ع 

ألشير األول مشنى محمد الخامس 
املدخل ‹ب‹ الطابق الثالث املكتب 

304 -، 20010، الدا6 الشيضاء 
املغرب

BERGENIE شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي سيدي 
عثما3 إقامة ثمنية املجموعة 4 
مشنى 24 املتجر 6قم 75 - 20580 

الدا6 الشيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
534(13

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   (7
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. BERGENIE
االنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

والتطوير العقا6ي.
سيدي   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
عثما3 إقامة ثمنية املجموعة 4 مشنى 
الدا6   20580  -  75 6قم  املتجر   24

الشيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
السيد عشد الرحيم امزيل : 000.) 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

امزيل  الرحيم  عشد  السيد 
 01 6قم  الششاب  تجزئة  عنوانه)ا) 
الشيضاء  الدا6   20420 كاليفو6نيا 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
امزيل  الرحيم  عشد  السيد 
 01 6قم  الششاب  تجزئة  عنوانه)ا) 
الشيضاء  الدا6   20420 كاليفو6نيا 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

فبراير 2022 تحت 6قم )449)8.
57I

STE COMBEX FOOD

COMBEX FOOD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE COMBEX FOOD
 N° 49 LOT MABROUKA Q.I

 BENSOUDA FES ، 30050، FES
MAROC

COMBEX FOOD شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 6قم 
49 تجزئة مبروكة الحي الصناعي 

بنسودة فا1 - 30030 فا1 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

7(529
في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   (5
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.COMBEX FOOD
شراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 
بالجملة  وبيعها  الز6اعية  املنتجات 
وتصدير  واستيراد  بالجملة  وششه 
جميع  وتوزيع  وتجهيز  وتصنيع 
والز6اعية  الغذائية  املنتجات 

والنظافة واملنظفات وو6ق التواليت 
ونصف  النهائية  املنتجات  وجميع 
الصناعية  الطشيعة  ذات  املصنعة 
واملواد  الز6اعية  الصناعات  ؛ 
الوساطة   ، والتمثيل  الغذائية 
التجا6ية ، املشا6كة في جميع األسواق 
أو  عامة  كانت  سواء  واملناقصات 
، جميع عمليات  خاصة. وبوجه عام 
صناعي  أثاث  ؛  الز6اعي  التصنيع 
األنشطة  الشضائع  نقل  العقا6ات؛ 
تكو3  قد  التي  واملالية  التجا6ية 
مرتشطة بشكل مشاشر أو غير مشاشر 

بتطوير الشركة.
 49 6قم   : عنوا3 املقر االجتماعي 
تجزئة مبروكة الحي الصناعي بنسودة 

فا1 - 30030 فا1 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:  6أسمال  مشلغ 

0.000.000) د6هم، مقسم كالتالي:
 35.000 السيد محمد الشاو6ي : 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة.
 : الشاو6ي  هللا  عشد  السيد 
د6هم   (00 بقيمة  حصة   35.000

للحصة.
 30.000  : السيد خالد الشاو6ي 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد الشاو6ي عنوانه)ا) 
العربي  بن  الصديق  زنقة   2(0 6قم 
فا1  الدكا6ات  الحجوي  تجزئة 

30030 فا1 املغرب.
الشاو6ي  هللا  عشد  السيد 
الصديق  زنقة   2(0 6قم  عنوانه)ا) 
بن العربي تجزئة الحجوي الدكا6ات 

فا1 30030 فا1 املغرب.
الشاو6ي عنوانه)ا)  السيد خالد 
العربي  بن  الصديق  زنقة   2(0 6قم 
فا1  الدكا6ات  الحجوي  تجزئة 

30030 فا1 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد الشاو6ي عنوانه)ا) 
العربي  بن  الصديق  زنقة   2(0 6قم 
فا1  الدكا6ات  الحجوي  تجزئة 
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30030 فا1 املغرب
الشاو6ي  هللا  عشد  السيد 
الصديق  زنقة   2(0 6قم  عنوانه)ا) 
بن العربي تجزئة الحجوي الدكا6ات 

فا1 30030 فا1 املغرب
الشاو6ي عنوانه)ا)  السيد خالد 
العربي  بن  الصديق  زنقة   2(0 6قم 
فا1  الدكا6ات  الحجوي  تجزئة 

30030 فا1 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   24 بتا6يخ  بفا1  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 0)0).
58I

ANAMAR FIDUCIAIRE

TAFSAT TRANSPORT SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ANAMAR FIDUCIAIRE
 N 280 HAY BOUGAFER ،
45800، TINGHIR maroc

 TAFSAT TRANSPORT SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي مركز تو6زة 

ايت الفر�سي 45800 تنغير املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
37((

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TAFSAT TRANSPORT SARL
النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السياحي.
مركز   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
تنغير   45800 الفر�سي  ايت  تو6زة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
 (.000  : لبزوي مصطفى  السيد 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد لبزوي مصطفى عنوانه)ا) 
 45800 مراكش  صوكوما   12 6قم 

مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد لبزوي مصطفى عنوانه)ا) 
 45800 مراكش  صوكوما   12 6قم 

مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   28 بتا6يخ  بتنغير  االبتدائية 

2022 تحت 6قم ))37.
59I

 CABINET RAJEB مكتب 6جب للمحاسشة

SERVICES COMPTABLES

OMEGA DIAGNOSTICS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

 CABINET مكتب 6جب للمحاسشة
RAJEB SERVICES COMPTABLES

زاوية زنقة 1) و 7) 6قم 4) ميسيمي 
حي الحسني الشيضاء، 20220، 

الشيضاء املغرب
OMEGA DIAGNOSTICS شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي : 59 شا6ع 
الز6قطوني اقامة النوا6 الطابق 9 
6فم 21 الشيضاء 20250 الشيضاء 

املغرب.
قفل التصفية

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
.34(8(3

الوحيد  الشريك  قرا6  بمقت�سى 
تقر6   2022 فبراير   0( في  املؤ6خ 
 OMEGA DIAGNOSTICS حل 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
د6هم   50.000 6أسمالها  مشلغ 

شا6ع   59 اإلجتماعي  مقرها  وعنوا3 
 9 الطابق  النوا6  اقامة  الز6قطوني 
الشيضاء   20250 الشيضاء   21 6فم 
 Pandémie للجائحة  نتيجة  املغرب 

.COVID (9
و عي3:

السيد)ة) فكري وداد و عنوانه)ا) 
حديقة ام الربيع مجموعة 8 الطابق 
 20220 09) االلفة  9 6فم  ) مدخل 
الشيضاء املغرب كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
بتا6يخ )0 فبراير 2022 وفي 59 شا6ع 
 9 الطابق  النوا6  اقامة  الز6قطوني 
الشيضاء   20250 الشيضاء   21 6فم 

املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

فبراير 2022 تحت 6قم 4405)8.
10I

AJBAR CONSULTING

STE ATINA BEST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AJBAR CONSULTING
 Bureaux Nour Rue EL Houssine

 AL Khadar N°2 ، 30050، FES
املغرب

STE ATINA BEST شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 6قم 
2/800 زنقة الخوا6زمي الحي 

الصناعي سيدي ابراهيم - 30080 
فا1 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
7((45

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   2022 يناير   (0
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 
الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ATINA BEST
التغليف   : غرض الشركة بإيجاز 
و  بيع   - الغذائية  باملواد  الخاص 
شراء جميع املواد الغذائية - التجا6ة 

الحرة..
6قم   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
الحي  الخوا6زمي  زنقة   800/2
 30080  - ابراهيم  سيدي  الصناعي 

فا1 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
العلواني  أشرف  محمد  السيد 
د6هم   (00 بقيمة  حصة   (.000  :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
العلواني  أشرف  محمد  السيد 
الحي  الخوا6زمي  زنقة  عنوانه)ا) 
 30080 ابراهيم  سيدي  الصناعي 

فا1 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
العلواني  أشرف  محمد  السيد 
الحي  الخوا6زمي  زنقة  عنوانه)ا) 
 30080 ابراهيم  سيدي  الصناعي 

فا1 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   03 بتا6يخ  بفا1  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 559.
1(I

boss management accounting

AL AOUDA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

boss management accounting
 5AV SALAH EDDINE EL AYOUBI

 1ER ETAGE N°4 TETOUAN
 MAROC ، 93000، tetouan

maroc
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AL AOUDA شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي شا6ع 
الجيش امللكي اقامة السالم مكتب 

6قم ) تطوا3 - 93000 تطوا3 
املغرب.

وفاة شريك
6قم التقييد في السجل التجا6ي 

.2045
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
2022 تم اإلعالم  يناير   24 املؤ6خ في 
بوفاة الشريك أحمد - 6حمة - محمد 
العتابي و توزيع   - املوساتي   - العتابي 
لرسم   

ً
تشعا الو6ثة  على  حصصه 

 2007 أبريل   04 في  املؤ6خ  اإل6اثة 
بالشكل األتي :

 (1  ، محمادي العتابي  السيد)ة) 
حصة .

السيد)ة) مينة العتابي ، 9 حصة.
 9  ، العتابي  السعدية  السيد)ة) 

حصة .
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   22 االبتدائية بتطوا3 بتا6يخ 

2022 تحت 6قم 148.
12I

ش.ب. ا .كلوبال

HBA GLOBAL SARL-AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 HBA GLOBAL SARL-AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا3 مقرها االجتماعي:

 طنجة املغرب شا6ع يوسف ابن 
تاشفي3 زنقة 6شيد 6�سى الطابق 4 

6قم )2 إقامة الشاوية
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
(24843

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   (0
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

االقتضاء بمختصر تسميتها :
أعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

متنوعة أو بناء.
عنوا3 املقر االجتماعي : 

ابن  املغرب شا6ع يوسف  طنجة 
 4 تاشفي3 زنقة 6شيد 6�سى الطابق 

6قم )2 إقامة الشاوية
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
 (.000  : حميد  زكرياء  السيد 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  حميد  زكرياء  السيد 
حي املجد بلوك 25 الطابق 3 6قم 2) 

90080 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  حميد  زكرياء  السيد 
حي املجد بلوك 25 الطابق 3 6قم 2) 

90080 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   23 بتا6يخ  بطنجة  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 295)25.

13I

dargecom

 SOCIETE INTEGRAL
PROCESS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 SOCIETE INTEGRAL PROCESS
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي شا6ع 

موالي 6شيد 6قم 28 مكاتب الصفاء 
طريق صفرو فا300001 املغرب.
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
7((35

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   (5
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE INTEGRAL PROCESS
مصمم   : بإيجاز  الشركة  غرض 
محلل   - مبرمج   - تاجر   - كمشيوتر 

أجهزة كمشيوتر.
شا6ع   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
28 مكاتب الصفاء  موالي 6شيد 6قم 

طريق صفرو فا300001 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة 99سنة 
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم،
 مقسم كالتالي:

املجيب:500  عشد  مليح  السيد 
حصة بقيمة 00) د6هم للحصة.

حصة   500 أمي3:  شادلي  السيد 
بقيمة 00) د6هم للحصة 

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء

السيد مليح عشد املجيب عنوانه 
النخيل  حي   (9 عما6ة   1 الشقة 

30000 فا1 املغرب.
السيد شادلي أمي3 عنوانه زنقة 3 
فا1   30000 عما6ة التاج   1 الشقة 

املغرب. 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد مليح عشد املجيب عنوانه 
النخيل  حي   (9 عما6ة   1 الشقة 

30000 فا1 املغرب.
السيد شادلي أمي3 عنوانه زنقة 3 
فا1   30000 عما6ة التاج   1 الشقة 

املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   02 بتا6يخ  بفا1  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 150.
14I

 Groupe Management de Compétence S.A.R.L( 

(A-U

CLINIQUE IBERIA SARL
إعال3 مصفف على شكل جدول

ملحق عقد تسيير حر ألصل تجا6ي 

CLINIQUE IBERIA

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بطنجة،أعطت   2020 دجنبر   23

IBERIA SURGICAL املسجلة  شركة 

 78475 بالسجل التجا6ي تحت 6قم 

بطنجة،حق  التجا6ية  باملحكمة 

التسيير الحر لألصل التجا6ي الكائن 

–  9000 شا6ع سيدي عما6   3  : ب 

 CLINIQUE شركة  ،لفائدة  طنجة- 

التجا6ي  بالسجل  املسجلة   IBERIA

باملحكمة   (05355 6قم  تحت 

التجا6ية بطنجة.

وبمقت�سى ملحق تعديلي مؤ6خ في 

09 فبراير 2022 واملسجل بتا6يخ )) 

فبراير 2022 تحت املراجع التالية :

6قم  تحت  الوا6دات  بسجل 

أمر   ،202200((5(97049

باإلستخالص 6قم2022/10138.

الحاملة  مامة  6احة  السيدة 

6قم الوطنية  التعريف  لشطاقة 

املسيرة الوحيدة لشركة  ،S(85190

جهة  من   IBERIA SURGICAL

عشدالرحمن  الشنشعشوبي  ،والسادة 

 L82570 التعريف  بطاقة  6قم 

بصفته مسيرا،

6قم  شكيب  بنعجيشة  والسيد 

بطاقة التعريف L5(3382 ، بصفته 

 CLINIQUE لشركة  شريكا  مسيرا 

IBERIA، من جهة أخرى ،اتفقوا على 

تعديل العقد املشا6 إليه أعاله.

 (0( : عشر سنوات  *مدة العقد   

 01/02/2022 من  تبتدئ  سنوات) 

وتنتهي في 31/01/2022، يتم تجديد 

سنوات،   (0 هذا العقد تلقائيا ملدة 

ما لم يتم تقديم إشعا6 من قشل أحد 

األقل  سنوات على   5 قشل  الطرفي3 

من انتهاء مدة العقد.
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السنة  وبعد  ذاته،  الوقت  وفي 
العاشرة، يتعهد الطرفا3 بإبرام عقد 
إيجا6 طشقا للقانو3 1)-49،بعد إبرام 
عقد التسيير  عقد اإليجا6 يتم إنهاء 

الحر هذا تلقائيا.
حددت   : الكرائية  *السومة   
شامل  د6هم   310000 في 
ما  مقدما  السداد  الضريشة،واجشة 

بي3 األول والخامس من كل شهر. 
15I

fudiciare comptable

صديق بوسيف
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

fudiciare comptable
سوق اال6بعاء الغرب ، 4300)، 

سوق اال6بعاء الغرب املغرب
صديق بوسيف شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي حي هند 

مجموعة األمل 6قم 88 سوق 
اال6بعاء الغرب - 4300) سوق 

األ6بعاء الغرب املغرب.
تفويت حصص

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.27577

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2022 فبراير   (7 في  املؤ6خ 

املصادقة على :
الصديق  )ة)  السيد  تفويت 
من  اجتماعية  حصة   500 بوسيف 
السيد  لفائدة  حصة   (.000 أصل 
فبراير   (7 )ة) حسن بوسيف بتا6يخ 

.2022
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
الغرب  اال6بعاء  بسوق  االبتدائية 
6قم  تحت   2022 فبراير   25 بتا6يخ 

.21/2022
11I

CAFIGEC

 LIFE MEDICAL
EQUIPEMENT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تغيير نشاط الشركة

CAFIGEC
 rue al, fourat 2éme etage 39
 maarif 39 rue al, fourat 2éme
 etage maarif، 20100، casa

maroc
 LIFE MEDICAL EQUIPEMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا3 مقرها االجتماعي 51 شا6ع 
موالي يوسف الطابق 3 الشقة 6قم 
4) - 00)20 الدا6 الشيضاء املغرب.

تغيير نشاط الشركة
6قم التقييد في السجل التجا6ي 

.459993
الوحيد  الشريك  قرا6  بمقت�سى 
تم تغيير   2022 فبراير   (0 املؤ6خ في 
 -« إلى  تاجر«   -« نشاط الشركة من 

متعهد تقديم الطعام
- مطعم«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

فبراير 2022 تحت 6قم 4497)8.
17I

sofoget

SUNSET DUNES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

sofoget
 Kenitra, 37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
SUNSET DUNES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي القنيطرة 
59 إقامة موالي عشد العزيز شا6ع 
موالي عشد العزيز 6قم 4 - 4000) 

القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

1(857
في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   202( غشت   05
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SUNSET DUNES
مركب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

سياحي.
عنوا3 املقر االجتماعي : القنيطرة 
شا6ع  العزيز  عشد  موالي  إقامة   59
 (4000  -  4 العزيز 6قم  موالي عشد 

القنيطرة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
بنشريفة  عشداللطيف  السيد 
د6هم   (00 بقيمة  حصة   400  :

للحصة.
بنشريفة  سهيل  محمد  السيد 
د6هم   (00 بقيمة  حصة   200  :

للحصة.
 200  : بنشريفة  سلمى  السيدة 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة.
السيد جمال عطا6ي : 00) حصة 

بقيمة 00) د6هم للحصة.
 (00  : الصالحي  هشام  السيد 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة.
 : بنشريفة  عشداللطيف  السيد 

400 بقيمة 00) د6هم.
 : بنشريفة  سهيل  محمد  السيد 

200 بقيمة 00) د6هم.
 200  : بنشريفة  سلمى  السيدة 

بقيمة 00) د6هم.
السيد جمال عطا6ي : 00) بقيمة 

00) د6هم.
 (00  : الصالحي  هشام  السيد 

بقيمة 00) د6هم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
بنشريفة  عشداللطيف  السيد 
عنوانه)ا) الرباط ----- الرباط املغرب.
بنشريفة  سهيل  محمد  السيد 
عنوانه)ا) تما6ة -------- تما6ة املغرب.

السيدة سلمى بنشريفة عنوانه)ا) 
تما6ة --------- تما6ة املغرب.

عنوانه)ا)  عطا6ي  جمال  السيد 
القنيطرة -------- القنيطرة املغرب.

السيد هشام الصالحي عنوانه)ا) 
الرباط --------- الرباط املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

بنشريفة  عشداللطيف  السيد 
عنوانه)ا) الرباط ---- الرباط املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (3 بتا6يخ  بالقنيطرة  االبتدائية 

غشت )202 تحت 6قم ---.

18I

ELYX CONSULTING

GREENBERRY SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

ELYX CONSULTING
 5Rue mohammed fakir

 Immeuble Sémiramis-Appt
 n°32-Etage n°10 ، 20000،

CASABLANCA MAROC
GREENBERRY SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 7 شا6ع 
املسعودي ، إقامة جي إي إنفست 
، الطابق الثالث ، الدا6 الشيضاء - 

00)20 الدا6الشيضاء املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.200585

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تحويل   202( ماي   (2 املؤ6خ في 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
إقامة جي إي   ، شا6ع املسعودي   7«
الدا6   ، الثالث  الطابق   ، إنفست 
الدا6الشيضاء   20(00  - الشيضاء 
املقاومة  شا6ع   (93« إلى  املغرب« 
الدا6   - الطابق السابع)   ، )مكتب ب 
الدا6الشيضاء   20000  - الشيضاء 

املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتا6يخ الشيضاء  بالدا6   التجا6ية 
 20 شتنبر )202 تحت 6قم 34)793.

19I
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FIDUCOMFISC ELJARMOUNY

 FABRICATION ET
MONTAGE DES STATIONS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY
 Bd. Mohammed Zafzaf Lot.
 Safia 2 Etage 2 N°6 ، 20600،

Casablanca Maroc
 FABRICATION ET MONTAGE

DES STATIONS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 48) شا6ع 
باحماد الطابق الخامس 6قم 8) - 

20290 الدا6 الشيضاء املغرب.
تفويت حصص

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.5(7435

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2022 فبراير   2( في  املؤ6خ 

املصادقة على :
مصطفى  )ة)  السيد  تفويت 
من  اجتماعية  حصة   500 بستاني 
)ة)  حصة لفائدة السيد   500 أصل 
فتيحة الفتح بتا6يخ )2 فبراير 2022.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 24 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

فبراير 2022 تحت 6قم 59)4)8.
70I

BOULAHYA MOHAMED SARL-AU

ROSALMA SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

BOULAHYA MOHAMED SARL-
AU

ص.ب : 895 مكنا1 ، 50000، 
مكنا1 املغرب

ROSALMA SARL AU شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طو6 التصفية)
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي شا6ع نهرو 
6قم 45 عما6ة كنزة الشقة 8 م.ج - 

50000 مكنا1 املغرب.
حل شركة

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.3841(

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
)202 تقر6 حل  )3 دجنبر  املؤ6خ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 ROSALMA SARL الشريك الوحيد 
د6هم   (00.000 6أسمالها  مشلغ   AU
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي شا6ع نهرو 
 - م.ج   8 عما6ة كنزة الشقة   45 6قم 
 : ل  نتيجة  املغرب  مكنا1   50000

حل الشركة قشل األوا3.
و حدد مقر التصفية ب شا6ع نهرو 
 - م.ج   8 عما6ة كنزة الشقة   45 6قم 

50000 مكنا1 املغرب. 
و عي3:

جينيت  سلفي  هكو3  السيد)ة) 
24 اقامة املكريزي  افلي3 و عنوانه)ا) 
فا1   30000 الشقف  عي3  طريق 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.
الحدود  اإلقتضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تشليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية : 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   25 بتا6يخ  بمكنا1  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 13.

7(I

اتمانية الحر

TRAGENERAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

6فع 6أسمال الشركة

اتمانية الحر
229 تجزئة ابن تاشفي3 ازلي مراكش 

مراكش منا6ة، 40000، مراكش 
املغرب

TRAGENERAL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

 LOT وعنوا3 مقرها اإلجتماعي
 MASMOUDI N°281 TARGA

MARRAKECH - 44000 مراكش 
املغرب.

6فع 6أسمال الشركة
6قم التقييد في السجل التجا6ي 

.(03(15

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   2022 فبراير   22 في  املؤ6خ 
قد6ه  بمشلغ  الشركة  6أسمال  6فع 
»400.000 د6هم« أي من »100.000 
عن  د6هم«   (.000.000« إلى  د6هم« 
أو  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   24 بتا6يخ  بمراكش  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 2232.
72I

سيكما جيستيو3

GITE TIDILI SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

سيكما جيستيو3
شا6ع محمد الخامس ممر تمكروت 
6قم ) و6زازات، 45000، و6زازات 

املغزب
GITE TIDILI SARL AU شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي مركز تيدلي 

اغرم نوكدال و6زازات - 45000 
و6زازات املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
((789

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   202( نونبر   09
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 GITE  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

. TIDILI SARL AU
 g î t e غرض الشركة بإيجاز :  

touristique
 organisation des bivouac

مركز   : االجتماعي  املقر  عنوا3 

تيدلي اغرم نوكدال و6زازات - 45000 
و6زازات املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 
د6هم، مقسم كالتالي:

السيدة فاطمة ايت حمو : 000.) 
حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

حمو  ايت  فاطمة  السيدة 
 45000 نوكدال  اغرم  عنوانه)ا) 

و6زازات املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
حمو  ايت  فاطمة  السيدة 
 45000 نوكدال  اغرم  عنوانه)ا) 

و6زازات املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بو6زازات بتا6يخ 7) دجنبر 

)202 تحت 6قم -.
73I

CAFIGEC

 LIFE MEDICAL
EQUIPEMENT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد
تفويت حصص

CAFIGEC
 rue al, fourat 2éme etage 39
 maarif 39 rue al, fourat 2éme
 etage maarif، 20100، casa

maroc
 LIFE MEDICAL EQUIPEMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 51 شا6ع 
موالي يوسف الطابق 3 الشقة 6قم 
4) - 00)20 الدا6 الشيضاء املغرب.

تفويت حصص
6قم التقييد في السجل التجا6ي 

.459993
الوحيد  الشريك  قرا6  بمقت�سى 
تمت   2022 فبراير   (0 في  املؤ6خ 

املصادقة على :
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لطيفة لطيفي  )ة)  تفويت السيد 
أصل  من  اجتماعية  حصة   (.000
أسية  )ة)  حصة لفائدة السيد   (00

اهشيهب بتا6يخ 0) فبراير 2022.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 25 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

فبراير 2022 تحت 6قم 4497)8.
74I

CAFIGEC

 LIFE MEDICAL
EQUIPEMENT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تغيير تسمية الشركة

CAFIGEC
 rue al, fourat 2éme etage 39
 maarif 39 rue al, fourat 2éme
 etage maarif، 20100، casa

maroc
 LIFE MEDICAL EQUIPEMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا3 مقرها االجتماعي 51 شا6ع 
موالي يوسف الطابق 3 الشقة 6قم 
4) - 00)20 الدا6 الشيضاء املغرب.

تغيير تسمية الشركة
6قم التقييد في السجل التجا6ي 

459993
الوحيد  الشريك  قرا6  بمقت�سى 
تم تغيير   2022 فبراير   (0 املؤ6خ في 
 LIFE MEDICAL« تسمية الشركة من
 »MA EVENT« إلى »EQUIPEMENT

.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

فبراير 2022 تحت 6قم 4497)8.
75I

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY

 GLOBAL SECOURS
ASSISTANCE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االجتماعي للشركة

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY
 Bd. Mohammed Zafzaf Lot.

 Safia 2 Etage 2 N°6 ، 20600،
Casablanca Maroc

 GLOBAL SECOURS
ASSISTANCE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 2 زنقة 
الصنوبر الطابق الرابع شقة 2) - 

20253 الدا6 الشيضاء املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.428997

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تحويل   202( نونبر   (( املؤ6خ في 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
»2 زنقة الصنوبر الطابق الرابع شقة 
املغرب«  الدا6 الشيضاء   20253 -  (2
حي   87 6قم   (3 بلوك   2 »زنقة  إلى 
 - السككيي3 شا6ع موالي اسماعيل 

20300 الدا6 الشيضاء املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

فبراير 2022 تحت 6قم 58)4)8.
71I

BCHEL s.a.r.l

BCHEL s.a.r.l
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BCHEL s.a.r.l
17) شا6ع ابو بكر القاد6ي ، 

10000، وجدة املغرب
BCHEL s.a.r.l شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 17) شا6ع 

ابو بكر القاد6ي - 10000 وجدة 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
38849

 (8 في  مؤ6خ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   2022 فبراير 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 BCHEL : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.s.a.r.l
استراد و   : غرض الشركة بإيجاز 

تصدير و توزيع املستلزمات الطشية.
 (17  : االجتماعي  املقر  عنوا3 
شا6ع ابو بكر القاد6ي - 10000 وجدة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (0.000 الشركة:  6أسمال  مشلغ 

د6هم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  بطيوي  جواد  السيد 
 27rue de muguet 93420

Villepint فرنسا.
حي  عنوانه)ا)  شلقي  نزا6  السيد 
 2 النو6 تجزئة خليفة ابن عي�سى ت 

6قم 8 10000 وجدة املغرب.
السيد محمد شلقي عنوانه)ا) حي 
 2 النو6 تجزئة خليفة ابن عي�سى ت 

6قم 8 10000 وجدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
حي  عنوانه)ا)  شلقي  نزا6  السيد 
 2 النو6 تجزئة خليفة بن عي�سى ت 

6قم 8 10000 وجدة املغرب
عنوانه)ا)  بطيوي  جواد  السيد 
 27rue de muguet 93420

Villepint فرنسا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   24 بتا6يخ  بوجدة  التجا6ية 

2022 تحت 6قم )0).
77I

LE PUBLICATEUR LEGAL

VOLUBILISIUM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LE PUBLICATEUR LEGAL
التجزئة 1 الزنقة )5 6قم 8 ق.ج 

الدا6 الشيظاء التجزئة 1 الزنقة )5 
6قم 8 ق.ج الدا6 الشيظاء، 20450، 

الدا6 الشيظاء املغرب

VOLUBILISIUM شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 215 شا6ع 

الز6قطوني الطابق 9 6قم 92 - 
00)20 الدا6الشيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
529(3(

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   2022 يناير   01
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.VOLUBILISIUM
استراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتوزيع وتسويق املنتجات الصحية.
 215  : االجتماعي  املقر  عنوا3 
شا6ع الز6قطوني الطابق 9 6قم 92 - 

00)20 الدا6الشيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (0.000 الشركة:  6أسمال  مشلغ 

د6هم، مقسم كالتالي:
 (00  : السيد جمال عشدالصادق 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عشدالصادق  جمال  السيد 
سويس   30300 سويس  عنوانه)ا) 

سويس.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عشدالصادق  جمال  السيد 
سويس   30300 سويس  عنوانه)ا) 

سويس
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (9 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

يناير 2022 تحت 6قم )3)529.
78I
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GMGF

 STE PHARMACIE LMV SARL
ASSOCIE UNIQUE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

GMGF
زنقة البشير ابراهيمي اقامة الشرف 
ج3 الطابق الرابع شقة 6قم 2) ، 
MAROC 20500، الدا6 الشيضاء
 STE PHARMACIE LMV SARL
ASSOCIE UNIQUE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 28 زنقة 
صالونيك مر1 السلطا3 الدا6 
الشيضاء - 20490 الدا6 الشيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
3(8383

في  مؤ6خ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   20(4 نونبر   30
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 STE PHARMACIE LMV SARL

.ASSOCIE UNIQUE
تأسيس   : بإيجاز  الشركة  غرض 

شركة.
زنقة   28  : عنوا3 املقر االجتماعي 
الدا6  السلطا3  مر1  صالونيك 
الشيضاء  الدا6   20490  - الشيضاء 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:  6أسمال  مشلغ 

3.000.000) د6هم، مقسم كالتالي:
التقديمة   : لحلو  محمد  السيد 
باسمه وصفته املالك الوحيد لألصل 

التجا6ي الخاص بالصيدلية املستغل 
السجل  6قم  تحت  الشيضاء  بالدا6 
 22 بتا6يخ   2933(8 عدد  التجا6ي 
 (3.000.000 بقيمة   2000 ماي 

د6هم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  لحلو  محمد  السيد 
السلطا3  مر1  ز6هو3  زنقة   (29
20490 الدا6 الشيضاء  الدا6 الشيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  لحلو  محمد  السيد 
السلطا3  مر1  ز6هو3  زنقة   (29
20490 الدا6 الشيضاء  الدا6 الشيضاء 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

يناير 5)20 تحت 6قم 9)005117.
79I

FLASH ECONOMIE

MARJIN TRANSPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

MARJIN TRANSPORT شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي مجموعة 
التقدم 2-7) الطابق 2 سيدي 

البرنو�سي - 20000 الدا6الشيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
5335(9

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   07
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MARJIN TRANSPORT
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشضائع.
النقل البري املحلي والدولي.

 النقل والخدمات اللوجستية.
النقل والعشو6.

 التجا6ة الوطنية والدولية.
والشحوم  الزيوت  وبيع  شراء   

واملزلقات.
قطع  أنواع  جميع  وبيع  شراء   

الغيا6.
االستيراد والتصدير..

عنوا3 املقر االجتماعي : مجموعة 
سيدي   2 الطابق   2-(7 التقدم 
الدا6الشيضاء   20000  - البرنو�سي 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
 550  : حمو�سي  عادل  السيد 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة.
 450  : حمو�سي  محمد  السيد 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عادل حمو�سي عنوانه)ا) 
 4 6قم   41( دا6 ملا3 بلوك اي عما6ة 

ع 1 20000 الدا6 الشيضاء املغرب.
السيد محمد حمو�سي عنوانه)ا) 
دا6 ملا3 بلوك او عما6ة )41 6قم 4 ع 

1 20000 الدا6 الشيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عادل حمو�سي عنوانه)ا) 
دا6 ملا3 بلوك اي عما6ة )41 6قم 4 ع 

1 20000 الدا6 الشيضاء املغرب
السيد محمد حمو�سي عنوانه)ا) 
دا6 ملا3 بلوك او عما6ة )41 6قم 4 ع 

1 20000 الدا6 الشيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

فبراير 2022 تحت 6قم 3950)8.
80I

FLASH ECONOMIE

ALLIANCE RDN SEMELLE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

ALLIANCE RDN SEMELLE شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 6قم )31 
تجزئة النماء الحي الصناعي بنسودة 

- 30000 فا1 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

7(443
في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   07
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ALLIANCE RDN SEMELLE
تصنيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

نعال لألحذية.
عنوا3 املقر االجتماعي : 6قم )31 
تجزئة النماء الحي الصناعي بنسودة - 

30000 فا1 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
500 حصة   : السيد شوقي محمد 

بقيمة 00) د6هم للحصة.
الزوبعي  الصديق  عشد  السيد 
د6هم   (00 بقيمة  حصة   500  :

للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد شوقي محمد عنوانه)ا) 74 
ها6و3  عي3  سعيدة  حي   351 زنقة 

30000 فا1 املغرب.



4691 الجريدة الرسميةعدد 5707 - 3) شعشا3 443) )1) ما16 2022) 

الزوبعي  الصديق  عشد  السيد 
عنوانه)ا) الرقم 9) تجزئة بناني باب 

السيفر 30000 فا1 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد شوقي محمد عنوانه)ا) 74 
ها6و3  عي3  سعيدة  حي   351 زنقة 

30000 فا1 املغرب
الزوبعي  الصديق  عشد  السيد 
عنوانه)ا) الرقم 9) تجزئة بناني باب 

السيفر 30000 فا1 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   2( بتا6يخ  بفا1  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 0)9.
8(I

FLASH ECONOMIE

MAY STRATEGIES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MAY STRATEGIES
 شركة ذات مسؤولية محدودة
 مقرها اإلجتماعي: ))4 طريق 

الجديدة الطابق ) الوازيس - الدا6 
الشيضاء

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
532795

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   2022 يناير   03
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية
MAY STRATEGIES:تسمية 

الشركة
إدا6ة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املحافظ وإدا6ة األسهم
 4((  : االجتماعي  املقر  عنوا3 
 - الوازيس   ( طريق الجديدة الطابق 

الدا6 الشيضاء
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة
الشركة:  6أسمال  مشلغ 
إلى  مقسمة  د6هم،   2.000.000
فئة  من  اجتماعية  حصة   20.000

00) د6هم للواحدة
مكتتب بالكامل ومدفوع بالكامل 

ومخصص للشركاء

التسيير:السيد محمد شوكي عي3 
مسير وحيد ملدة غير محدودة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (1 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

فبراير 2022 تحت 6قم 45)1
82I

FLASH ECONOMIE

SHEHD FOOD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

SHEHD FOOD شاهد فود
شركة محدودة املسؤولية 
 6أسمالها 100.000 د6هم

املقر االجتماعي، حي عمر بن 
الخطاب زنقة 25 6قم 53 الدا6 

الشيضاء 
 IF-/3/3/(/(/5/RC N°/2

ICE N° -/0/1/4/8/5/4/0/N°/4
0/0/0/0/3/2/8/4/2/2/0/0//0

/9/3/
بمقت�سى القرا6 الجماعي لشركاء 
 SHEHD FOODالشركة شاهد فود
املنعقد بمقر الشركة بتا6يخ 2 فبراير 

2022 ،فقد تقر6ما يلي
عمر  حي  من  الشركة  مقر  نقل 
الدا6   53 6قم   25 بن الخطاب زنقة 
الرومي  شا6ع سهيب   ، الى  الشيضاء 
20 سيدي البر نو�سي  6قم   39 بلوك 

الدا6 الشيضاء
تحيي3 القانو3 األسا�سي.

اإليداع القانوني 
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بالدا6  التجا6ية  باملحكمة  الضشط 
الشيضاء بتا6يخ 23 فبراير2022 تحت 

6قم )421)8
قصد النشر و اإلعال3

83I

FLASH ECONOMIE

ISKAN BENSLIMANE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC
ISKAN BENSLIMANE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي تجزئة 
شمس املدينة 6قم 7)) الطابق 2 - 

3000)  بنسليما3 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
7409

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   ((
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 ISKAN : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.BENSLIMANE
تطوير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقا6ات؛ انشاءات املشاني.
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
 -  2 الطابق   ((7 شمس املدينة 6قم 

3000)  بنسليما3 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
 (.000  : قسيوي  صالح  السيد 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  اء  األسم

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  قسيوي  صالح  د  السي
 ((2 الرقم  التوسيع  لقد1  ا حي 

3000)  بنسليما3 املغرب.
والعائلية  الشخصية  اء  سم األ  

ومواطن مسيري الشركة:
يد صالح قسيوي عنوانه)ا)  الس
 ((2 الرقم  التوسيع  قد1  ال حي 

3000)  بنسليما3 املغرب
باملحكمة  القانوني  يداع  اإل تم 
 (( بتا6يخ  سليما3  بب3  دائية  بت اال

فبراير 2022 تحت 6قم 07).
84I

FLASH ECONOMIE

DUCHY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

DUCHY

 شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

6أسمالها:50.000,00 د6هم

 مقرها اإلجتماعي: )3)شا6ع انفا 

اقامة ازير مكتب 6قم )) ب - الدا6 

الشيضاء

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

534(53

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  قت�سى  بم

تم إعداد القانو3   2022 راير  ب ف  (5

مسؤولية  ذات  لشركة  ا�سي  األس

الوحيد  الشريك  ذات  ة  د و محد

باملميزات التالية

DUCHY:تسمية الشركة

)3)شا6ع انفا   : قر االجتماعي  امل  

الدا6   - )) ب  اقامة ازير مكتب 6قم 

الشيضاء 

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

وخدمات  اإلدا6ية  ستشا6ات  اال

األعمال

99 سنة من تا6يخ قيده في  املدة: 

السجل التجا6ي ، إال في حاالت الحل 

املشكر أو التمديد املنصوص عليه في 

النظام األسا�سي.

 50.000,00 الشركة:  6أسمال   

د6هم، مقسمة الى 500 حصة بقيمة 

00) د6هم للواحدة

مشترك بالكامل ومدفوع بالكامل 

ومخصص للمساهم الوحيد.

السيد عثما3 حلوي : 500 حصة

 3( يناير إلى   ( من  السنة املالية: 

دجنبر من كل عام. السنة األولى

تشدأ من يوم تسجيل الشركة في 

السجل التجا6ي.

التسيير: يسير الشركة مسير واحد 

أو أكثر.
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السيد عثما3 حلوي ذو الجنسية 
الحاج  شا6ع  في  القاطن  املغربية 
الدا6 الشيضاء   243 عمر الريفي 6قم 
الوطنية  التعريف  لشطاقة  الحامل 

BY803400 6قم
مسير للشركة ملدة غير محدودة 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

فبراير 2022 تحت 6قم 4488)8
85I

FLASH ECONOMIE

ELZIDA HOLDING SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées
 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC
ELZIDA HOLDING SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 39 شا6ع 
اللة الياقوت الشقة د الطابق 5 - 

20000 الدا6الشيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

534((7
في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   (1
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ELZIDA HOLDING SARL
غرض الشركة بإيجاز : 

مصمم   ، محلل   ، مبرمج   -
كمشيوتر،

)التجا6ة  اإلنترنت  عبر  التجا6ة 
اإللكترونية).

39 شا6ع  عنوا3 املقر االجتماعي : 
 -  5 الطابق  د  الشقة  الياقوت  اللة 

20000 الدا6الشيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (0.000 الشركة:  6أسمال  مشلغ 

د6هم، مقسم كالتالي:
السيد هشام الحسيني هالل : )3 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة.

32 حصة   : السيد شكيب ددا1 

بقيمة 00) د6هم للحصة.

حصة   34  : زياتي  حمزة  السيد 

بقيمة 00) د6هم للحصة.

2 حصة   : السيد أسامة بوحامي 

بقيمة 00) د6هم للحصة.

حصة   (  : بقة  اوسامة  السيد 

بقيمة 00) د6هم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

هالل  الحسيني  هشام  السيد 

عنوانه)ا) تجزئة القصشة اوالد طالب 

 0( طابق   2 بيست تادا6ت عما6ة ب 

الشيضاء  الدا6   20000 الشق  عي3 

املغرب.

عنوانه)ا)  ددا1  شكيب  السيد 
زنقة مالك ابن مرحيل تجزئة مازيرال 

املعا6يف   4 شقة   2 طابق  ج  د6ج 

20000 الدا6 الشيضاء املغرب.

 22 السيد حمزة زياتي عنوانه)ا) 
لوسكا1  تجزئة  مشا6ك  اوالد  زنقة 

السوي�سي 0000) الرباط املغرب.

السيد أسامة بوحامي عنوانه)ا) 
حي البركة زنقة )0 6قم 1)) 20000 

الدا6 الشيضاء املغرب.

عنوانه)ا)  بقة  اوسامة  السيد 
الحسنية ) 6قم 57 0)288 املحمدية 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

هالل  الحسيني  هشام  السيد 

عنوانه)ا) تجزئة القصشة اوالد طالب 

 0( طابق   2 بيست تادا6ت عما6ة ب 

الشيضاء  الدا6   20000 الشق  عي3 

املغرب

 22 السيد حمزة زياتي عنوانه)ا) 
لوسكا1  تجزئة  مشا6ك  اوالد  زنقة 

السوي�سي 0000) الرباط املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

فبراير 2022 تحت 6قم 4345)8.

81I

FLASH ECONOMIE

ARDIAGRO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

ARDIAGRO شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 17)، 
شا6ع عشد املومن، إقامة اليمامة 
ا )، الطابق 6قم 2 - 20000 الدا6 

الشيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
53409(

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   (4
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ARDIAGRO
اإلنتاج   : بإيجاز  الشركة  غرض 
والشيع  والتصدير  واالستيراد 
منتجات،  وسيلة.  بأي  والتسويق 

اآلالت واملعدات الز6اعية.
أعمال مختلفة.

 ،(17  : االجتماعي  املقر  عنوا3 
اليمامة  إقامة  املومن،  عشد  شا6ع 
الدا6   20000  -  2 الطابق 6قم   ،( ا 

الشيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
توفيق  الحشيب  مجمد  السيد 
د6هم   (00 بقيمة  حصة   (.000  :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

توفيق  الحشيب  مجمد  السيد 

عما6ة   3 فرحتي3  اقامة  عنوانه)ا) 

2 شا6ع محمد  الشقة   ( الطابق   ((

بوزيا3 20000 الدا6 الشيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

توفيق  الحشيب  مجمد  السيد 

عما6ة   3 فرحتي3  اقامة  عنوانه)ا) 

2 شا6ع محمد  الشقة   ( الطابق   ((

بوزيا3 20000 الدا6 الشيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

فبراير 2022 تحت 6قم )445)8.

87I

QUALICIA CONSULTING

 CHAHRAZADE TRAVAUX

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

QUALICIA CONSULTING

 RÉSIDENCE AMINE DEUXIÈME.

 ÉTAGE BUREAU N°14 ,RUE

 TARFAYA MOULAY ALI CHRIF

 VN MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

 CHAHRAZADE TRAVAUX SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي ايت عشد 

السالم ايت يعزم اكو6اي الحاجب - 

000)5 الحاجب املغرب.

تفويت حصص
6قم التقييد في السجل التجا6ي 

.42327

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   202( نونبر   08 في  املؤ6خ 

املصادقة على :

العالوي سعيد  )ة)  تفويت السيد 

11) حصة اجتماعية من أصل 500 

اسماعيل  )ة)  السيد  لفائدة  حصة 

سعيد بتا6يخ 08 نونبر )202.
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سعيد  منعم  )ة)  السيد  تفويت 
17) حصة اجتماعية من أصل 500 
اسماعيل  )ة)  السيد  لفائدة  حصة 

سعيد بتا6يخ 08 نونبر )202.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
نونبر   24 بتا6يخ  بمكنا1  التجا6ية 

)202 تحت 6قم 5054.
88I

PARTAGE CONSULTING

TELENAV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

PARTAGE CONSULTING
شا6ع لشنا3 إقامة يامنة ) الطابق 

 Tanger ،90000 ، 71 الساد1 6قم
املغرب

TELENAV شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي )2 
 rue HOUTAINE, lot. Doukka
TANGER 90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

(22845
في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   202( دجنبر   0(
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TELENAV
تطوير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تطشيقات الحاسوب؛
إدا6ة  معدات  وتسويق  استيراد 

األسطول.
املشا6كة املشاشرة أو غير املشاشرة 
تكو3  قد  تجا6ية  معاملة  أي  في 
، عن طريق  مرتشطة بغرض الشركة 
إنشاء شركات جديدة ، أو عن طريق 
املساهمة أو االكتتاب أو شراء األو6اق 
املالية أو حقوق الشركات أو االندماج 

أو تكوين الجمعيات أو غير ذلك.

العمليات  جميع   ، أعم  وبشكل 
أو  املالية  أو  التجا6ية  أو  الصناعية 
املتعلقة بشكل  العقا6ية  أو  املنقولة 
مشاشر أو غير مشاشر بغرض الشركة أو 
التي من املحتمل أ3 تسهل توسيعها 

أو تطويرها.
 2(  : االجتماعي  املقر  عنوا3 
 rue HOUTAINE, lot. Doukka

TANGER 90000 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .
 (0.000 الشركة:  6أسمال  مشلغ 

د6هم، مقسم كالتالي:
10 حصة   : السيدة سهام مكوكي 

بقيمة 00) د6هم للحصة.
40 حصة   : السيد ياسي3 الحاجي 

بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  مكوكي  سهام  السيدة 
 Rue Emile VANDERVELDE
 53/11Charleroi Belgique 53/11

.Charleroi Belgique
عنوانه)ا)  الحاجي  ياسي3  السيد 
 Rue Houtaine, Lot Doukka  ,2(

90000 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  مكوكي  سهام  السيدة 
 Rue Emile VANDERVELDE
 53/11Charleroi Belgique 53/11

Charleroi Belgique
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
دجنبر   (5 بتا6يخ  بطنجة  التجا6ية 

)202 تحت 6قم 3)2490.
89I

PARTAGE CONSULTING

LA LIGNE RESTAURANT
إعال3 متعدد القرا6ات

PARTAGE CONSULTING
شا6ع لشنا3 إقامة يامنة ) الطابق 

 Tanger ،90000 ، 71 الساد1 6قم
املغرب

LA LIGNE RESTAURANT »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد«
وعنوا3 مقرها االجتماعي: 83), 

 Prince Héritier NREA CENTER
N° 13 TANGER - 90000 طنجة 

املغرب.
»إعال3 متعدد القرا6ات«

6قم التقييد في السجل التجا6ي: 
.(02197

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤ6خ في 07 أكتوبر )202

تم اتخاذ القرا6ات التالية: 
قرا6 6قم ): الذي ينص على مايلي: 
يقشل الشريك الوحيد كشريك جديد: 
 HL HOLDING« Société A« شركة
Responsabilité Limitée ، املسجلة 
في السجل التجا6ي لطنجة تحت 6قم 
02255) ، مأخوذة في شخص ممثلها 
القانوني السيد هشام األز6ق ، حامل 

CIN N ° BE 187983
قرا6 6قم 2: الذي ينص على مايلي: 
التنازل  ويقشل  الوحيد  املساهم  يقر 
 
ً
سهما  (90( وتسعو3  تسعة  عن: 
مملوكة للسيد هشام لز6اك لصالح 
 Sté »HL HOLDING« SARL شركة 
هشام  السيد  مديرها  لصالح   AU

األز6ق
قرا6 6قم 3: الذي ينص على مايلي: 
وبالتالي ستتحول الشركة إلى »شركة 
ذات مسؤولية محدودة« ، دو3 خلق 
كيا3 أخالقي جديد. سيحكمها قانو3 
املحدودة  املسؤولية  ذات  الشركات 
للشركة.  الجديد  األسا�سي  والنظام 
تحتفظ  التي  الشركة  فإ3  وبالتالي 
في  تستمر  القانونية  بشخصيتها 

الوجود في شكلها الجديد.
قرا6 6قم 4: الذي ينص على مايلي: 
النظام  من   7 و   1 املادتي3  تعديل 

األسا�سي
قرا6 6قم 5: الذي ينص على مايلي: 
تحديث  الشركاء  مجموعة  تقر6 
للشركة  األسا�سي  النظام  وإصالح 
القانونية  التغييرات  جميع  ملراعاة 
واعتماد   ، التي حدثت منذ تأسيسها 

النظام األسا�سي الجديد للشركة
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند 6قم ): الذي ينص على مايلي: 
النظام  من   7 و   1 املادتي3  تعديل 

األسا�سي
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نونبر   23 بتا6يخ  بطنجة  التجا6ية 

)202 تحت 6قم 11)248.
90I

PARTAGE CONSULTING

OLI OLA ONGLERIE
إعال3 متعدد القرا6ات

PARTAGE CONSULTING
شا6ع لشنا3 إقامة يامنة ) الطابق 

 Tanger ،90000 ، 71 الساد1 6قم
املغرب

OLI OLA ONGLERIE »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

 Angle :وعنوا3 مقرها االجتماعي
 Rue Iraq et Yemen Résidence
 Yousra1, Magasin RDC N°5 -

TANGER 90000 املغرب.
»إعال3 متعدد القرا6ات«

6قم التقييد في السجل التجا6ي: 
.8035(

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤ6خ في 07 أكتوبر )202

تم اتخاذ القرا6ات التالية: 
قرا6 6قم ): الذي ينص على مايلي: 
كشريك  الشركاء  مجموعة  تقشل 
 HL HOLDING«« شركة  جديد: 
 Société A Responsabilité
السجل  في  املسجلة   ،  Limitée
 (02255 التجا6ي لطنجة تحت 6قم 
القانوني  ممثلها  لشخص  مملوكة   ،
حامل   ، األز6ق  هشام  السيد 
السيدة   •  .CIN N ° BE 187983
 Lourdes ARDIENTE CABALES
الجنسية  من   06/01/1977 مواليد 
6قم  السفر  جواز  وتحمل  الفلشينية 
 04 بتا6يخ  الصاد6   P41(42(5A

أكتوبر 7)20 حتى 3 أكتوبر 2022
قرا6 6قم 2: الذي ينص على مايلي: 
علًما وتقشل  تأخذ مجموعة الشركاء 
 
ً
سهما  (70( مائة  سشعو3   • نقل: 
مملوكة للسيد هشام األز6ق لصالح 
 Sté »HL HOLDING« SARL شركة 
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لصالح  عليها  الحصول  تم  التي   AU
 • األز6ق.  هشام  السيد  مديرها 
 مملوكة للسيدة 

ً
عشرو3 )20) سهما

فدوى الناجي لصالح السيدة لو6د1 
أ6دينت كاباليس

قرا6 6قم 3: الذي ينص على مايلي: 
تحديث  الشركاء  مجموعة  تقر6 
وإصالحه  للشركة  األسا�سي  النظام 
القانونية  التغييرات  جميع  ملراعاة 
التي حدثت منذ تأسيسها حتى يومنا 
قر6ت اعتماد النظام األسا�سي  هذا. 

املنقح للشركة
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
الذي ينص على   :7 و   1 بند 6قم 
من   7 و   1 املادتي3  تعديل  مايلي: 

النظام األسا�سي
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نونبر   24 بتا6يخ  بطنجة  التجا6ية 

)202 تحت 6قم 0212).
9(I

PARTAGE CONSULTING

PRESSING LE CHAT
إعال3 متعدد القرا6ات

PARTAGE CONSULTING
شا6ع لشنا3 إقامة يامنة ) الطابق 

 Tanger ،90000 ، 71 الساد1 6قم
املغرب

PRESSING LE CHAT »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

 Angle :وعنوا3 مقرها االجتماعي
 Rue Iraq et Yemen Résidence

Yousra N°5 - 90000 طنجة 
املغرب.

»إعال3 متعدد القرا6ات«
6قم التقييد في السجل التجا6ي: 

.15479
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤ6خ في 07 أكتوبر )202
تم اتخاذ القرا6ات التالية: 

قرا6 6قم ): الذي ينص على مايلي: 
كشريك  الشركاء  مجموعة  قشل 
 HL HOLDING«« شركة  جديد: 
 Société A Responsabilité Limitée
، املسجلة في السجل التجا6ي لطنجة 

في  مأخوذة   ،  (02255 6قم  تحت 
شخص ممثلها القانوني السيد هشام 
CIN N ° BE 187983 األز6ق ، حامل
قرا6 6قم 2: الذي ينص على مايلي: 
علًما وتقشل  تأخذ مجموعة الشركاء 
نقل: • سشعمائة )700) سهم مملوكة 
شركة  لصالح  األز6ق  هشام  للسيد 
 Sté »HL HOLDING« SARL AU
التي تم الحصول عليها لصالح مديرها 

السيد هشام األز6ق
قرا6 6قم 3: الذي ينص على مايلي: 
تحديث  الشركاء  مجموعة  تقر6 
وإصالحه  للشركة  األسا�سي  النظام 
القانونية  التغييرات  جميع  ملراعاة 
التي حدثت منذ تأسيسها حتى يومنا 
قر6ت اعتماد النظام األسا�سي  هذا. 

املنقح للشركة
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
الذي ينص على   :7 و   1 بند 6قم 
من   7 و   1 املادتي3  تعديل  مايلي: 

النظام األسا�سي
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نونبر   23 بتا6يخ  بطنجة  التجا6ية 

)202 تحت 6قم 0239).
92I

QUALICIA CONSULTING

FUTUCAR SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

6فع 6أسمال الشركة

QUALICIA CONSULTING
 RÉSIDENCE AMINE DEUXIÈME.

 ÉTAGE BUREAU N°14 ,RUE
 TARFAYA MOULAY ALI CHRIF

 VN MEKNES ، 50000، MEKNES
MAROC

FUTUCAR SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي املحل 
التجا6ي الكائن بحي املرادي زنقة 2 
6قم 29 الحاجب - 000)5 الحاجب 

املغرب .
6فع 6أسمال الشركة

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.47275

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   202( دجنبر   20 في  املؤ6خ 
قد6ه  بمشلغ  الشركة  6أسمال  6فع 
»400.000 د6هم« أي من »300.000 
عن  د6هم«   700.000« إلى  د6هم« 
أو  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   (0 بتا6يخ  بمكنا1  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 29).
93I

QUALICIA CONSULTING

COMAOURAM TRAV SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

QUALICIA CONSULTING
 RÉSIDENCE AMINE DEUXIÈME.

 ÉTAGE BUREAU N°14 ,RUE
 TARFAYA MOULAY ALI CHRIF

 VN MEKNES ، 50000، MEKNES
MAROC

 COMAOURAM TRAV SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي بلوك فاء 
شقة 08) اقامة بنسعيد املنظر 

الجميل 3 مكنا1. - 50000 مكنا1 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
55(75

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   2022 يناير   03
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.COMAOURAM TRAV SARL
أعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

متنوعة في جميع أنواع الشناء.
نقل الشضائع لفائدة الغير اقل   -

.T 3,5 من
- التجا6ة..

بلوك   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
08) اقامة بنسعيد املنظر  فاء شقة 
الجميل 3 مكنا1. - 50000 مكنا1 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
حصة   500  : بالل  او6ام  السيد 

بقيمة 00) د6هم للحصة.
حصة   500  : عمر  النالي  السيد 

بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد او6ام بالل عنوانه)ا) بلوك 
08) اقامة بنسعيد املنظر  فاء شقة 
مكنا1   50000 مكنا1.   3 الجميل 

املغرب.
السيد النالي عمر عنوانه)ا) تجزئة 
40 طابق  احكا3 شا6ع بني زجل 6قم 
ا6�سي مرتيل. 50)93 مرتيل املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

السيد النالي عمر عنوانه)ا) تجزئة 
40 طابق  احكا3 شا6ع بني زجل 6قم 

ا6�سي مرتيل 50)93 مرتيل املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   (9 بتا6يخ  بمكنا1  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 227.
94I

SDCF CONSEIL

)SOTAMACOD( سوتاماكود
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

SDCF CONSEIL
 BD LALLA YACOUT ET RUE

 EL ARAAR IMM 9 RESIDENCE
 GALIS -4EME ETAGE APPART

 17. CASABLAN ، 20042،
casablanca Maroc

سوتاماكود )SOTAMACOD) شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي تجزئة 6قم 
94-95 الحي الصناعي النماء بنسودة 

فا1 - 30000 فا1 املغرب.
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تفويت حصص
6قم التقييد في السجل التجا6ي 

.30315
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   202( شتنبر   27 في  املؤ6خ 

املصادقة على :
تفويت السيد )ة) الطيب العزيوي 
أصل  من  اجتماعية  حصة   (.500
)ة)  السيد  لفائدة  حصة   3.000
شتنبر   27 بتا6يخ  العزيوي  مصطفى 

.202(
تفويت السيد )ة) الطيب العزيوي 
أصل  من  اجتماعية  حصة   (.500
3.000 حصة لفائدة السيد )ة) عشد 

هللا العزيوي بتا6يخ 27 شتنبر )202.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
فبراير   25 بتا6يخ  بفا1  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 041).
95I

QUALICIA CONSULTING

 ZIAD & IYAD DES TRAVAUX
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة

QUALICIA CONSULTING
 RÉSIDENCE AMINE DEUXIÈME.

 ÉTAGE BUREAU N°14 ,RUE
 TARFAYA MOULAY ALI CHRIF

 VN MEKNES ، 50000، MEKNES
MAROC

 ZIAD & IYAD DES TRAVAUX
SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي اقامة 

سيليكت الطابق الخامس 6قم 0) 
املدينة الجديدة مكنا1 - 50000 

مكنا1 املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.5(1(5

الوحيد  الشريك  قرا6  بمقت�سى 
تم تحويل   2022 يناير   20 املؤ6خ في 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
الخامس  الطابق  سيليكت  »اقامة 

 - مكنا1  الجديدة  املدينة   (0 6قم 
»تجزئة  إلى  مكنا1 املغرب«   50000
املسيرة )0 شا6ع 02 6قم 7) الحاجب 

- 000)5 الحاجب املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   28 بتا6يخ  بمكنا1  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 317.
91I

MBGA

BECING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MBGA
 N 275 BD ZERKTOUNI N

 275 BD ZERKTOUNI، 20050،
CASABLANCA MAROC

BECING شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 6قم 3) , 
زنقة أحمد املجاطي، إقامة األلب ، 
الطابق ) ، 6قم 8, املعا6يف - 00)2 

الدا6الشيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
53292(

في  مؤ6خ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   2022 يناير   04
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BECING
 : بإيجاز  الشركة  غرض 

االستشا6ات للمقاوالت.
 , (3 عنوا3 املقر االجتماعي : 6قم 
 ، إقامة األلب  زنقة أحمد املجاطي، 
 2(00 8, املعا6يف -  ) ، 6قم  الطابق 

الدا6الشيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
 (.000  : الصاط  محمد  السيد 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  الصاط  محمد  السيد 
كلميم   (39 6قم  الصحراء  اقامة 

000)8 كلميم املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  الصاط  محمد  السيد 
كلميم   (39 6قم  الصحراء  اقامة 

000)8 كلميم املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (1 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

فبراير 2022 تحت 6قم )53292.
97I

مكتب الرياني للمحاسشة

STE TRAV TROSA SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب الرياني للمحاسشة
شا6ع محمد داود 6قم230 تطوا3 ، 

93040، تطوا3 املغرب
 STE TRAV TROSA SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي تجزئة 
كوليخيو انطيرنادو زنقة 33 طريق 

الركايع الطابق األول طنجة - 90000 
طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
(2452(

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   2022 يناير   24
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TRAV TROSA SARL AU
 TRAVAUX : غرض الشركة بإيجاز

.DIVERS DE CONSTRUCTION
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
طريق   33 زنقة  انطيرنادو  كوليخيو 
الركايع الطابق األول طنجة - 90000 

طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
 (.000  : أوخيا6  محمد  السيد 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  أوخيا6  محمد  السيد 
تطوا3.   (2 6قم  الشعرة  علي  شا6ع 

93000 تطوا3 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  أوخيا6  محمد  السيد 
تطوا3.   (2 6قم  الشعرة  علي  شا6ع 

93000 تطوا3 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   (4 بتا6يخ  بطنجة  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 1)4).

98I

JIYAR JAOUAD

DAKA NEGOCE
إعال3 متعدد القرا6ات

JIYAR JAOUAD
 N°5 3EME ETAGE IMM N°86
 RUE SIDI AHMED ABERKANE

 HAY DAKHLA BERKANE ،
63300، BERKANE MAROC

DAKA NEGOCE »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوا3 مقرها االجتماعي: 6قم 
7 شا6ع فا1 حي الوحدة بركا3 - 

13300 بركا3 املغرب.
»إعال3 متعدد القرا6ات«
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6قم التقييد في السجل التجا6ي: 
.737(

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤ6خ في 20 يناير 2022

تم اتخاذ القرا6ات التالية: 
على  ينص  الذي   :(- 6قم  قرا6 
عشد  جعفا6ي  السيد  تفويت  مايلي: 
من  اجتماعية  حصة   100 السالم 
ابنه  عن  نيابة  حصة   (000 أصل 
السيد جعفا6ي أحمد لفائدة السيدة 

6حو كريمة
قرا6 6قم -2: الذي ينص على مايلي: 
تفويت السيد جعفا6ي عشد السالم 
أصل  من  اجتماعية  حصة   (00
000) حصة نيابة عن ابنته السيدة 
6حو  السيدة  لفائدة  دعاء  جعفا6ي 

كريمة
على  ينص  الذي   :3- 6قم  قرا6 
عشد  جعفا6ي  السيد  تفويت  مايلي: 
من  اجتماعية  حصة   (00 السالم 
ابنته  عن  نيابة  حصة   (000 أصل 
السيدة جعفا6ي اية لفائدة السيدة 

6حو كريمة
على  ينص  الذي   :4- 6قم  قرا6 
مايلي: تغيير الشكل القانوني للشركة 
من شركة ذات املسؤولية املحدودة 
إلى شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات شريك وحيد.
على  ينص  الذي   :5- 6قم  قرا6 
الي  يعود  الشركة  امضاء  أ3  مايلي: 
6حو  السيدة  وحيد  مشا6ك  املسير 

كريمة 
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
القانوني  -)الشكل  6قم  بند 
للشركة: الذي ينص على مايلي: تغيير 
القانوني للشركة من شركة  الشكل 
إلى شركة  ذات املسؤولية املحدودة 
ذات املسؤولية املحدودة ذات شريك 

وحيد.
الذي  الحصص:   1- 6قم  بند 
الحصص مقسمة  ينص على مايلي: 
د6هم   (00 بقيمة  000)حصة  الى 
للواحدة للسيدة 6حو كريمة,املجموع 

00000) د6هم
بند 6قم 7 6ا1 املال : الذي ينص 

000)حصة  املال  6ا1  مايلي:  على 

للسيدة  للواحدة  د6هم   (00 بقيمة 

6حو كريمة 

بند 6قم -2) التسيير: الذي ينص 

الي  يعود  تسييرالشركة  مايلي:  على 

6حو  السيدة  وحيد  مشا6ك  املسير 

كريمة 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   23 بتا6يخ  ببركا3  االبتدائية 

2022 تحت 6قم 123/2022.

99I

PUSH CENTER

LE MEISTERFLEISCH

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

توسيع نشاط الشركة 

PUSH CENTER

 CASABLANCA CASA، 20000،

CASA MAROC

LE MEISTERFLEISCH شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا3 مقرها االجتماعي شا6ع اميل 

زوال زنقة 6تيل الطابق )) الشقة 29 

الدا6 الشيضاء الدا6 الشيضاء 20000 

الدا6 الشيضاء املغرب.

توسيع نشاط الشركة

6قم التقييد في السجل التجا6ي 

.501447

الوحيد  الشريك  قرا6  بمقت�سى 

املؤ6خ في 24 يناير 2022 تمت إضافة 

إلى نشاط الشركة  التالية  األنشطة 

الحالي :

لقهوة واملطعم بسعر ثابت.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 (8 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

فبراير 2022 تحت 6قم 3512)8.

(00I

مكتب املحاسشة

GAIA PROJECT HOTEL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

6فع 6أسمال الشركة

مكتب املحاسشة
3) شا6ع يعقوب املنصو6 6قم 

3)/4) تطوا3 ، 93000، تطوا3 
املغرب

GAIA PROJECT HOTEL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي )2.شا6ع 
املقاومة الطابق الخامس 6قم 22 - 

93000 تطوا3 املغرب.
6فع 6أسمال الشركة

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.279(9

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   202( دجنبر   28 في  املؤ6خ 
قد6ه  بمشلغ  الشركة  6أسمال  6فع 
»990.000.) د6هم« أي من »0.000) 
عن  د6هم«   2.000.000« إلى  د6هم« 
6فع القيمة اإلسمية لألسهم   : طريق 

املوجودة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   (4 االبتدائية بتطوا3 بتا6يخ 

2022 تحت 6قم 482.
(0(I

QUALICIA CONSULTING

SALLOUM TRANS SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

QUALICIA CONSULTING
 RÉSIDENCE AMINE DEUXIÈME.

 ÉTAGE BUREAU N°14 ,RUE
 TARFAYA MOULAY ALI CHRIF

 VN MEKNES ، 50000، MEKNES
MAROC

 SALLOUM TRANS SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي كراج و 

الكائن ) زنقة 5 الحي القديم الحاج 
قدو6 سيدي سليما3 مول الكيفا3 

مكنا1 - 50000 مكنا1 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

55445

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   03

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. SALLOUM TRANS SARL AU

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لصالح  والدولي  الوطني  الشضائع 

الغير.

- استيراد و تصدير.

- التجا6ة.

كراج و   : عنوا3 املقر االجتماعي 
الحي القديم الحاج   5 ) زنقة  الكائن 

قدو6 سيدي سليما3 مول الكيفا3 

مكنا1 - 50000 مكنا1 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:

 (.000  : محمد  سلوم  السيد 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  محمد  سلوم  السيد 
الحاج  القديم  الحي   ( 6قم   5 زنقة 

كيفا3  مول  سليما3  سيدي  قدو6 

مكنا1   50000 مكنا1  مجاط 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  محمد  سلوم  السيد 
الحاج  القديم  الحي   ( 6قم   5 زنقة 

كيفا3  مول  سليما3  سيدي  قدو6 

مكنا1   50000 مكنا1  مجاط 

املغرب
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   (7 بتا6يخ  بمكنا1  التجا6ية 

2022 تحت 6قم )11.
(02I

مكتب املحاسشة

GAIA PROJECT HOTEL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

مكتب املحاسشة
3) شا6ع يعقوب املنصو6 6قم 

3)/4) تطوا3 ، 93000، تطوا3 
املغرب

GAIA PROJECT HOTEL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي )2.شا6ع 
املقاومة الطابق الخامس شقة 6قم 

22 - 93000 تطوا3 املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.279(9

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤ6خ في 28 دجنبر )202 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
»)2.شا6ع املقاومة الطابق الخامس 
تطوا3   93000  -  22 6قم  شقة 
املغرب« إلى »منطقة بوزغالل املنظر 
تطوا3   93000  - مضيق  الجميل 

املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   (4 االبتدائية بتطوا3 بتا6يخ 

2022 تحت 6قم 482.
(03I

CCJF

THE WIRES BUILDING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CCJF
 Bd la corniche Rés Al Yacht

 imm B 5ème Etg Casablanca ،
20040، CASABLANCA MAROC
THE WIRES BUILDING شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي ، شا6ع 
بو6كو3 زنقة جعفر ابن حشيب إقامة 

املشرق 2، الطابق األول، 6قم 3 - 
20000 : الدا6 الشيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
533225

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   (4
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 THE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.WIRES BUILDING
مقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 
االشغال املختلفة و الشنايات و مقاول 

التركيشات الكهربائية.
شا6ع   ،  : االجتماعي  املقر  عنوا3 
بو6كو3 زنقة جعفر ابن حشيب إقامة 
 -  3 6قم  األول،  الطابق   ،2 املشرق 

20000 : الدا6 الشيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
 : العاطي  عشد  شفيق  السيد 
د6هم   (00 بقيمة  حصة   (.000

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
العاطي  عشد  شفيق  السيد 
 22 كلم  ازمو6  طريق  عنوانه)ا) 
الرقم 2)0) دا6 بوعزة 20000 الدا6 

الشيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
العاطي  عشد  شفيق  السيد 
 22 كلم  ازمو6  طريق  عنوانه)ا) 
الرقم 2)0) دا6 بوعزة 20000 الدا6 

الشيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 2( بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

فبراير 2022 تحت 6قم 3489)8.

(04I

QUALICIA CONSULTING

EL CHÉWAYA SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

QUALICIA CONSULTING
 RÉSIDENCE AMINE DEUXIÈME.

 ÉTAGE BUREAU N°14 ,RUE
 TARFAYA MOULAY ALI CHRIF

 VN MEKNES ، 50000، MEKNES
MAROC

EL CHÉWAYA SARL AU شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 6قم 0) 

شا6ع الو6ود الدا6 الشيضاء - 20000 
الدا6 الشيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
532575

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   2022 يناير   (9
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 EL  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CHÉWAYA SARL AU
غرض الشركة بإيجاز : مطعم.

- مطعم وجشات سريعة.
- استيراد و تصدير.

 (0 6قم   : عنوا3 املقر االجتماعي 
شا6ع الو6ود الدا6 الشيضاء - 20000 

الدا6 الشيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:

السيد اجشيل كريم : 000.) حصة 

بقيمة 00) د6هم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  كريم  اجشيل  السيد 
 1 ش   3 ط  الو6ود  زنقة   (0 6قم 

20000 الدا6 الشيضاء  الدا6 الشيضاء 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  كريم  اجشيل  السيد 
 1 ش   3 ط  الو6ود  زنقة   (0 6قم 
20000 الدا6 الشيضاء  الدا6 الشيضاء 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (4 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

فبراير 2022 تحت 6قم 5927.
(05I

QUALICIA CONSULTING

KAI COFFEE & CO SARL AU 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

QUALICIA CONSULTING
 RÉSIDENCE AMINE DEUXIÈME.

 ÉTAGE BUREAU N°14 ,RUE
 TARFAYA MOULAY ALI CHRIF

 VN MEKNES ، 50000، MEKNES
MAROC

 KAI COFFEE & CO SARL AU 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 6قم 0) 
بيس شا6ع الو6ود الدا6 الشيضاء - 

20000 الدا6 الشيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
532855

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   2022 يناير   (9
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  متشوعة  الشركة  تسمية 
 KAI  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.COFFEE & CO SARL AU
صاحب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مقهى.
- تنظيم االحدات.

- استيراد و تصدير.
 (0 6قم   : عنوا3 املقر االجتماعي 
 - الشيضاء  الدا6  الو6ود  شا6ع  بيس 

20000 الدا6 الشيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
السيد اجشيل كريم : 000.) حصة 

بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  كريم  اجشيل  السيد 
 1 ش   3 ط  الو6ود  زنقة   (0 6قم 
20000 الدا6 الشيضاء  الدا6 الشيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  كريم  اجشيل  السيد 
 1 ش   3 ط  الو6ود  زنقة   (0 6قم 
20000 الدا6 الشيضاء  الدا6 الشيضاء 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (1 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

فبراير 2022 تحت 6قم 75)1.
(01I

FISCALITY CONSULTING CENTER

GHAYA FLUIDE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FISCALITY CONSULTING
CENTER

 AV PRINCE MY ABDELLAH
 AHLAM B IMM 38 3EME

 ETAGE APPT 13 MARRAKECH

 MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH maroc

GHAYA FLUIDE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي بناء 

الزهو6 ) متجر 6قم 40 مشنى 19) 
عي3 ايطي - 40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
(22997

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   09
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. GHAYA FLUIDE
غرض الشركة بإيجاز : مواد الشناء 

)تاجر) التجزئة 
- مقاول إدا6ة العمليات التجا6ية 

أو  )تاجر  والتصدير  -االستيراد 
منتج وسيط).

بناء   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
 (19 مشنى   40 6قم  متجر   ( الزهو6 

عي3 ايطي - 40000 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
السيد محمد ايت اعما6ة : 000.) 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
اعما6ة  ايت  محمد  السيد 
 ( 6قم  د  فيال   2 الزهو6  عنوانه)ا) 
مراكش   40000 الجنوبي  النخيل 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
اعما6ة  ايت  محمد  السيد 

 ( 6قم  د  فيال   2 الزهو6  عنوانه)ا) 
مراكش   40000 الجنوبي  النخيل 

مراكش
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   22 بتا6يخ  بمراكش  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 19)33).
(07I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

CISNEROS SHOP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شا6ع العركوب 6قم )7724-0 
صندوق البريد 6قم 41)، 73000، 

الداخلة املغرب
CISNEROS SHOP شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي شا6ع 

اد6يس لحمادي 6قم )0 - 73000 
الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
20825

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   2(
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. CISNEROS SHOP
غرض الشركة بإيجاز : توزيع وبيع 

جميع املنتجات الغذائية.
الغذائية  الشقالة  منتجات   -
والفواكه  املعلشة  والخضروات 
الطازجة واملجففة واللحوم والدجاج 
الطازجة  واألسماك  والشيض 

واملجمدة ؛

ما6كت  سوبر  وإدا6ة  إنشاء   -
ومراكز تسوق ؛

- األجهزة املنزلية والصحف والتشغ 
واملشروبات الروحية.

واملواد  واملعدات  املفروشات   -
النشاتية والز6اعية العامة.

- معدات ومنتجات ومواد النظافة 
إلبادة الفئرا3 وصيانتها ؛.

شا6ع   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
 73000  -  0( 6قم  لحمادي  اد6يس 

الداخلة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
 CHARLIER TRISTAN السيد 
 PIERRE JEAN SEBASTIEN : 1.000

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 CHARLIER TRISTAN السيد 
 PIERRE JEAN SEBASTIEN
الز6قطوني  شا6ع   240 عنوانه)ا) 

20000 الدا6 الشيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
 CHARLIER TRISTAN السيد 
 PIERRE JEAN SEBASTIEN
الز6قطوني  شا6ع   240 عنوانه)ا) 

20000 الدا6 الشيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتا6يخ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

فبراير 2022 تحت 6قم 324/2022.
(08I

FACE FIDUCIAIRE

 TONIO BONE NUEVA
COUTURE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FACE FIDUCIAIRE
209 شا6ع مصطفى املعني الطابق 

الثالث 6قم 1 ، 30)20، الدا6 
الشيضاء املغرب

 TONIO BONE NUEVA
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COUTURE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي )20 شا6ع 

مصطفي املعاني ط 2 ش 9 - 30)20 

الدا6الشيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

53080(

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   2022 يناير   03

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 TONIO : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.BONE NUEVA COUTURE

خياط   : بإيجاز  الشركة  غرض 

حسب الطلب.

عنوا3 املقر االجتماعي : )20 شا6ع 

مصطفي املعاني ط 2 ش 9 - 30)20 

الدا6الشيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:

 (.000  : اتخي�سي  يونس  السيد 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  اتخي�سي  يونس  السيد 

ايطاليا 8))00 6وما ايطاليا.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  اتخي�سي  يونس  السيد 

ايطاليا 8))00 6وما ايطاليا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 02 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

فبراير 2022 تحت 6قم -.

(09I

مكتب التوتيق

C S B E L’OCEAN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكتب التوتيق
اقامة ياسمينة 3 زنقة ابن العريف 
مكتب 5 الطابق 2 املعا6يف الدا6 
الشيضاء، 00)20، الدا6 الشيضاء 

املغرب
C S B E L’OCEAN شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي الدا6 
الشيضاء، 02، زنقة الصنوبر، 
الطابق الرابع، شقة 6قم 2). - 
00)20 الدا6 الشيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
533853

في  مؤ6خ  موثق  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   2022 يناير   28
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 C S B  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.E L’OCEAN
االنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقا6ي
كراء،  ادا6ة،  تشغيلـ  انشاء،  بناء، 

القاعات الرياضة .
ادا6ة،  تشغيلـ  انشاء،  بناء، 
الحمامات  كراء،الحمامات املغربية، 

التركية ..
الدا6   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
الشيضاء، 02، زنقة الصنوبر، الطابق 
الرابع، شقة 6قم 2). - 00)20 الدا6 

الشيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مشلغ 6أسمال الشركة: 95.400).9 

د6هم، مقسم كالتالي:
حصة   : حب�سي  خديجة  السيدة 

عينية بقيمة 4.597.700 د6هم.

السيد سعيد عشيشة : حصة عينية 
بقيمة 4.597.700 د6هم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة خديجة حب�سي عنوانه)ا) 
الحي   55 6قم   30 زنقة   2 السعادة 
الشيضاء  الدا6   20(00 املحمدي 

املغرب.
عنوانه)ا)  عشيشة  سعيد  السيد 
الحي   55 6قم   30 زنقة   2 السعادة 
الشيضاء  الدا6   20(00 املحمدي 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  عشيشة  سعيد  السيد 
الحي   55 6قم   30 زنقة   2 السعادة 
الشيضاء  الدا6   20(00 املحمدي 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

فبراير 2022 تحت 6قم 5)42)8.
((0I

MEH EXPERTISE

AL MAGHRIBIA LITIBAA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

MEH EXPERTISE
48 زنقة املحطة شقة 6قم 8 حي 
إقشال خريشكة ، 25023، خريشكة 

املغرب
AL MAGHRIBIA LITIBAA شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي : شا6ع 
شنقيط 6قم )17 حي السماعلة - 

21000 سطات املغرب.
قفل التصفية

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
.549(

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
)202 تقر6 حل  5) دجنبر  املؤ6خ في 
شركة   AL MAGHRIBIA LITIBAA
مشلغ  املحدودة  املسؤولية  ذات 
وعنوا3  د6هم   (00.000 6أسمالها 
مقرها اإلجتماعي شا6ع شنقيط 6قم 
)17 حي السماعلة - 21000 سطات 

املغرب نتيجة لكوفيد9).
و عي3:

السيد)ة) علي لوباوي و عنوانه)ا) 
زنقة الراشيدية د6ب ال�سي   54 6قم 
خريشكة   25000 التقدم  بوعشيد 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
شا6ع  وفي   202( دجنبر   (5 بتا6يخ 
 - السماعلة  حي   17( 6قم  شنقيط 

21000 سطات املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   (1 االبتدائية بسطات بتا6يخ 

2022 تحت 6قم 34/2022.

(((I

MIRAGE BUSINESS CONSULTING

MIRAI TST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 MIRAGE BUSINESS
CONSULTING

6قم 8 الطابق 5 الشقة 9 اقامة 
الحرية شا6ع فلسطي3 ، 30000، 

فا1 املغرب
MIRAI TST شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي مكتب 6قم 
28 الطابق 4 مكتب الصفوةطريق 
صفرو موالي 6شيد - 30000 فا1 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

7(28(
في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   2022 يناير   3(
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 MIRAI : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.TST
االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

املختلفة و نقل الشضائع.
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عنوا3 املقر االجتماعي : مكتب 6قم 
الصفوةطريق  مكتب   4 الطابق   28
فا1   30000  - صفرو موالي 6شيد 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
300 حصة   : السيد سمير االز6ق 

بقيمة 00) د6هم للحصة.
 700  : السيد عشد العالي الطيبي 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  االز6ق  سمير  السيد 
تازة   35000 تازة  ازباير  اوالد  مركز 

املغرب.
الطيبي  العالي  عشد  السيد 
عنوانه)ا) مركز اوالد ازباير اوالد ازباير 

تازة 35000 تازة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الطيبي  العالي  عشد  السيد 
عنوانه)ا) مركز اوالد ازباير اوالد ازباير 

تازة 35000 تازة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   (4 بتا6يخ  بفا1  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 725.
((2I

CCJF

ITRY FAMILY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CCJF
 Bd la corniche Rés Al Yacht

 imm B 5ème Etg Casablanca ،
20040، CASABLANCA MAROC

ITRY FAMILY شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي شا6ع 
بو6كو3 زنقة جعفر ابن حشيب إقامة 

املشرق 2، الطابق األول، 6قم 3 - 
20000 : الدا6 الشيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

533597

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانو3  إعداد  تم   2022 يناير   (3

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 ITRY  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. FAMILY

اإلنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقا6ي .

شا6ع   : االجتماعي  املقر  عنوا3 

بو6كو3 زنقة جعفر ابن حشيب إقامة 

 -  3 6قم  األول،  الطابق   ،2 املشرق 

20000 : الدا6 الشيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:

 900  : ايت عمر  ابراهيم  السيد 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة.

السيدة نجوى دا16 : 00) حصة 

بقيمة 00) د6هم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد ابراهيم ايت عمر عنوانه)ا) 

309 تجزئة السالم 24030 الجديدة 

املغرب.

عنوانه)ا)  دا16  نجوى  السيدة 

اقتمة التصاعد عما6ة ا 4 6قم 9 حي 

الهدى 80000 اكادير املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ابراهيم ايت عمر عنوانه)ا) 

309 تجزئة السالم 24030 الجديدة 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

فبراير 2022 تحت 6قم 4)37)8.

((3I

FIDUCOMPETENCES

أفريتك أنديستري
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCOMPETENCES
 RUE MUSTAPHA EL MAANI
 ETAGE 3 N IMMEUBLE 219،

20140، CASABLANCA MAROC
أفريتك أنديستري شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 39 شا6ع 
لال اليقوت عما6ة دال الطابق 

الخامس - 20000 الدا6الشيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
533753

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   0(
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها : أفريتك 

أنديستري.
صناعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

أجزاء صناعية.
 39  : االجتماعي  املقر  عنوا3 
شا6ع لال اليقوت عما6ة دال الطابق 
الدا6الشيضاء   20000  - الخامس 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
 (.000  : حمدالي  زهرة  السيدة 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  حمدالي  زهرة  السيدة 

الشقة 6قم  بلوك دال  حي لال مريم 
بنسليما3   (3000  (09 الرقم   08

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  حمدالي  زهرة  السيدة 
حي لال مريم بلوك دال الشقة 6قم 08 
الرقم 09) 3000) بنسليما3 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

فبراير 2022 تحت 6قم 3924)8.
((4I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

ESHARE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شا6ع مو6يتانيا صندوق البريد 
2109 ، 40000، مراكش املغرب
ESHARE شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 3) / 4) 
د6ب مسيوي دوا6 العسكر مكتب 

6قم 4 - 40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
(23059

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   02
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ESHARE
تأجير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ومشا6كة املركشات الكهربائية.
 (4  /  (3  : عنوا3 املقر االجتماعي 
د6ب مسيوي دوا6 العسكر مكتب 6قم 

4 - 40000 مراكش املغرب.
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أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 
د6هم، مقسم كالتالي:

 EMOB (SARL( : 1.000 الشركة
حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

 (EMOB (SARL الشركة 
عنوانه)ا) جنانات ليودي اكيود 53) 
سيدي غانم 40000 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

السيد حمزة الشا6ودي عنوانه)ا) 
ا6كا3  بريستيجيا  اقامة   228 فيال 
 40000 تسلطانت  الشريفية  كولف 

مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   23 بتا6يخ  بمراكش  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 33223).
((5I

 G.A MENARA SMART SERVICES ET

.SOLUTIONS SARL

 G.A MENARA SMART
 SERVICES ET SOLUTIONS

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 G.A MENARA SMART SERVICES
.ET SOLUTIONS SARL

دوا6 احمد بلحاج الودا3 والد 
حسو3 مراكش ، 40000، مراكش 

املغرب
 G.A MENARA SMART SERVICES
ET SOLUTIONS SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي دوا6 احمد 
بلحاج الودا3 والد حسو3 مراكش - 

40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

(22957
في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   2022 يناير   (7

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 G.A  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 MENARA SMART SERVICES ET

.SOLUTIONS SARL
: مقاول في  غرض الشركة بإيجاز 
والخدمات)  التجا6ية  األعمال  تسيير 
املشتكرة  والحلول  الذكي  الشناء 

لألعمال النهائية للشناء)
واالنشاءات  األعمال  مقاول   -

املختلفة للشناء .
عنوا3 املقر االجتماعي : دوا6 احمد 
 - بلحاج الودا3 والد حسو3 مراكش 

40000 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
50) حصة   : السيد عشدلي حميد 

بقيمة 5.000) د6هم للحصة.
 200  : السيدة عائشة ايت ادير 
حصة بقيمة 20.000 د6هم للحصة.

 500  : السيد عشد االله الغساني 
حصة بقيمة 50.000 د6هم للحصة.

50) حصة   : السيد اد6يس عكي 
بقيمة 5.000) د6هم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  حميد  عشدلي  السيد 
الجنوبي  النخيل  اسليم  عي3  دوا6 

40000 مراكش املغرب.
ادير  ايت  عائشة  السيدة 
عنوانه)ا) النهضة 6قم 089) محاميد 

40000 مراكش املغرب.
الغساني  االله  عشد  السيد 
 40 حي ازيكي الجديد 6قم  عنوانه)ا) 

40000 مراكش املغرب.
السيد اد6يس عكي عنوانه)ا) د6ب 
مراكش   40000 سيشع   (25 الزاهري 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  حميد  عشدلي  السيد 
الجنوبي  النخيل  اسليم  عي3  دوا6 

40000 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   2( بتا6يخ  بمراكش  التجا6ية 

2022 تحت 6قم )0)33).
((1I

nador conseil sarl au

BLEU COSTA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

nador conseil sarl au
 res gourougou b1 av des far ،

62000، nador maroc
BLEU COSTA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي سكتو6 
كيمو زنقة 2 6قم 27 - 12000 

الناظو6 املغرب.
تفويت حصص

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.(5503

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2022 يناير   24 في  املؤ6خ 

املصادقة على :
القاد6  عشد  )ة)  السيد  تفويت 
من  اجتماعية  حصة   500 بوكنوز 
)ة)  حصة لفائدة السيد   500 أصل 
محمد بوكنوز بتا6يخ 24 يناير 2022.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
االبتدائية بالناضو6 بتا6يخ 8) فبراير 

2022 تحت 6قم 283.
((7I

OASIS TINMAL

OASIS TINML SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

OASIS TINMAL
الزنقة )) 6قم 22 حي ازمو6 الجديد 

، 52000، الرشيدية املغرب
OASIS TINML SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي قصر 
تروك ملعب - 52100 تنجداد 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

(5593
في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   2022 يناير   (8
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 OASIS : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.TINML SARL
أعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 
بناء,ممو3  اعمال  او  مختلفة 

الحفالت , تاجر.
قصر   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
تنجداد   52100  - ملعب  تروك 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
السيد ابراهيم علمي : 340 حصة 

بقيمة 34.000 د6هم للحصة.
السيدة فاطمة 6شيد : 330 حصة 

بقيمة 33.000 د6هم للحصة.
السيدة غزال3 فقول : 330 حصة 

بقيمة 33.000 د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  علمي  ابراهيم  السيد 
 52000 )9 حي امزوج  )2 6قم  بلوك 

الرشيدية املغرب.
عنوانه)ا)  6شيد  فاطمة  السيدة 
6قم 45)) تجزئة موالي على الشريف 

52000 الرشيدية املغرب.
عنوانه)ا)  فقول  غزال3  السيدة 
)2 مكر6 البيطا  زنقة ابو حميد 6قم 

الجديدة 52000 الرشيدية املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  علمي  ابراهيم  السيد 
 52000 )9 حي امزوج  )2 6قم  بلوك 

الرشيدية املغرب
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالرشيدية بتا6يخ 27 يناير 

2022 تحت 6قم 07).

((8I

ste cofiguer sarl

 ste BATI.RN
 CONSTRUCTION-TRAVAUX

DIVERS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ste cofiguer sarl
 av guennad tayeb 1 etage n3
guercif ، 35100، guercif maroc
ste BATI.RN CONSTRUCTION-
TRAVAUX DIVERS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي قيسا6ية 

املركز الطابق الثالث 6قم 1 جرسيف 
- 00)35 جرسيف املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

 EN : 6قم التقييد في السجل التجا6ي
COURS

في  مؤ6خ  موثق  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   2022 يناير   28
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 ste  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
BATI.RN CONSTRUCTION-

.TRAVAUX DIVERS
اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مختلفة او الشناء
- كراء املعدات

- وسيط تجا6ي.
قيسا6ية   : عنوا3 املقر االجتماعي 
املركز الطابق الثالث 6قم 1 جرسيف 

- 00)35 جرسيف املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 
د6هم، مقسم كالتالي:

 (.000  : سعيد  اطايع  السيد 
حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد اطايع سعيد عنوانه)ا) حي 
جرسيف   35(00 جرسيف  حمرية 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد سعيد اطايع عنوانه)ا) حي 
جرسيف   35(00 جرسيف  حمرية 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بجرسيف بتا6يخ 4) فبراير 

2022 تحت 6قم 1257/2022.
((9I

AL HISBA FISC 

EMA CHOCOLATE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

AL HISBA FISC
 AMAL 4 RUE 55 2EME ETAGE

N° 6 SIDI BERNOUSSI-
 CASABLANCA ، 20600،

CASABLANCA MAROC
EMA CHOCOLATE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي الحمد 

عما6ة A2 الطابق االول الزنقة 1) 
الشقة 6قم 23 عي3 الشفاء زاوية 

شا6ع الحزام الكشير و شا6ع بشعيب 
الدكالي الفداء - 20530 الدا6 

الشيضاء املغرب.
تفويت حصص

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.5(78(7

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2022 فبراير   08 في  املؤ6خ 

املصادقة على :
تفويت السيد )ة) عزيز الشني 250 
 2.000 أصل  من  اجتماعية  حصة 

حصة لفائدة السيد )ة) محمد الشني 
بتا6يخ 08 فبراير 2022.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 23 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

فبراير 2022 تحت 6قم 7))4)8.

(20I

CAMCA STUDIO

EVEREST PUB
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EVEREST PUB
fes ، 30000، fes MAROC
EVEREST PUB شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 6قم 40 
الطابق 5 مكاتب االندلس زنقة 
اصيال مطاحن االد6يسية سابقا 
االطلس فا1 فا1 30000 فا1 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
7(439

في  مؤ6خ  موثق  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   25
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.EVEREST PUB
وكالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اتصاالت وإعال3.
 40 6قم   : عنوا3 املقر االجتماعي 
الطابق 5 مكاتب االندلس زنقة اصيال 
االطلس  سابقا  االد6يسية  مطاحن 

فا1 فا1 30000 فا1 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 
د6هم، مقسم كالتالي:

 (.000  : الحساني  انوا6  السيد 
حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الحساني  انوا6  السيد 
9) زنقة 5 جنا3 العراقي الجنانا فا1 

30000 فا1 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  الحساني  انوا6  السيد 
9) زنقة 5 جنا3 العراقي الجنانا فا1 

30000 فا1 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   2( بتا6يخ  بفا1  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 895.

(2(I

ACT FINANCE

LS LINE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

ACT FINANCE
 (19BD MOULAY IDRISS

 1er, ETAGE 2 N°3 ، 20360،
CASABLANCA MAROC

LS LINE شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي : شا6ع 
بركو3 زنقة جعفر ابن الحشيب اقامة 
املشرق ٢الطابق ١ 6قم ٣ - 2000 

الد6 الشيضاء املغرب.
قفل التصفية

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
.353209

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقر6   202( دجنبر   27 في  املؤ6خ 
LS LINE شركة ذات املسؤولية  حل 
 (0.000 6أسمالها  مشلغ  املحدودة 
د6هم وعنوا3 مقرها اإلجتماعي شا6ع 
بركو3 زنقة جعفر ابن الحشيب اقامة 
 2000  -  ٣ 6قم   ١ ٢الطابق  املشرق 
املغرب نتيجة لتوقف  الد6 الشيضاء 

النشاط.
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و عي3:
و  لحسن  العموق  السيد)ة) 
حي موالي عشد هللا شا6ع  عنوانه)ا) 
512 الخليل عي3 الشق 20000 الد6 
الشيضاء املغرب كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
شا6ع  وفي   202( دجنبر   27 بتا6يخ 
بركو3 زنقة جعفر ابن الحشيب اقامة 
 2000  -  ٣ 6قم   ١ ٢الطابق  املشرق 

الد6 الشيضاء املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 2( بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

فبراير 2022 تحت 6قم 3723)8.
(22I

CABINET HAMZAOUI

SET TRAVEL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

CABINET HAMZAOUI
 (9BIS AVENUE OMAR IBN AL
 KHATTAB 2E ETAGE NO 8 ،

90000، TANGER MAROC
SET TRAVEL شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 7) شا6ع 
مو�سى ابن نصير الطابق 3 6قم 40 
7) شا6ع مو�سى ابن نصير الطابق 3 

6قم 40 90000 طنجة املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.80353

الوحيد  الشريك  قرا6  بمقت�سى 
املؤ6خ في 29 شتنبر )202 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
شا6ع مو�سى ابن نصير الطابق   (7«
3 6قم 40 7) شا6ع مو�سى ابن نصير 
طنجة   90000  40 6قم   3 الطابق 
املغرب« إلى »23 زنقة الجبهة الوطنية 
الوطنية  الجبهة  زنقة   23 طنجة 

طنجة 90000 طنجة املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   23 بتا6يخ  بطنجة  التجا6ية 

2022 تحت 6قم )75).
(23I

QUALICIA CONSULTING

 SKYLINE TRADE COMPANY
SARL AU

إعال3 متعدد القرا6ات

QUALICIA CONSULTING
 RÉSIDENCE AMINE DEUXIÈME.

 ÉTAGE BUREAU N°14 ,RUE
 TARFAYA MOULAY ALI CHRIF

 VN MEKNES ، 50000، MEKNES
MAROC

 SKYLINE TRADE COMPANY
SARL AU »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد«
وعنوا3 مقرها االجتماعي: 18 

تجزئة فضيلة شا6ع مكنا1 طريق 
عي3 الشقف فا1 - 30000 فا1 

املغرب.
»إعال3 متعدد القرا6ات«

6قم التقييد في السجل التجا6ي: 
.14873

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤ6خ في 0) فبراير 2022

تم اتخاذ القرا6ات التالية: 
قرا6 6قم ): الذي ينص على مايلي: 
استيراد  من:  الشركة  نشاط  تغيير 
الز6اعية  واملواد  املنتجات  وتصدير 
املنتجات  مصد6  الى:  -التجا6ة. 
الحرفية. - انتاج املنتجات الحرفية. - 

تشغيل منشأة صناعية لالنتاج
قرا6 6قم 2: الذي ينص على مايلي: 
من  للشركة  االجتماعي  املقر  تحويل 
مكنا1  شا6ع  فضيلة  تجزئة   18  :
 540 الى:  طريق عي3 الشقف فا1. 
1 تجزئة 6ياض الياسمي3 طريق عي3 

الشقف فا1 
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند 6قم 3: الذي ينص على مايلي: 
استيراد  من:  الشركة  نشاط  تغيير 
الز6اعية.  واملواد  املنتجات  وتصدير 
املنتجات  مصد6  الى:  -التجا6ة. 
الحرفية. - انتاج املنتجات الحرفية. - 

تشغيل منشأة صناعية لالنتاج
بند 6قم 4: الذي ينص على مايلي: 
من  للشركة  االجتماعي  املقر  تحويل 
مكنا1  شا6ع  فضيلة  تجزئة   18  :

 540 الى:  طريق عي3 الشقف فا1. 
1 تجزئة 6ياض الياسمي3 طريق عي3 

الشقف فا1 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   24 بتا6يخ  بفا1  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 009).

(24I

STE ARSALAN CHAOUIA

SOCIETE SOUFIA IBN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE ARSALAN CHAOUIA
شا6ع الجيش امللكي حي املعطي 6قم 
 SETTAT ،21000 ، 843 13) ص.ب

MAROC
SOCIETE SOUFIA IBN شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 21 مر1 
السلطا3 شقة 3 الطابق االول - 

20001 الدا6 الشيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

533987
في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   2022 يناير   04
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. SOCIETE SOUFIA IBN
: أعمال أو  غرض الشركة بإيجاز 

تشييد متنوعة
-مفاوض

-استيراد و تصدير.
عنوا3 املقر االجتماعي : 21 مر1 
 - االول  الطابق   3 شقة  السلطا3 

20001 الدا6 الشيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:

جمال  محمد  سينا  ابن  السيد 
د6هم   (00 بقيمة  حصة   500  :

للحصة.
 500  : السيد العسيلي املصطفى 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
جمال  محمد  سينا  ابن  السيد 
عنوانه)ا) شا6ع الجيش امللكي الرقم 

430 21000 سطات املغرب.
املصطفى  العسيلي  السيد 
 (40 تجزئة االماني الرقم  عنوانه)ا) 

21000 سطات املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
جمال  محمد  سينا  ابن  السيد 
عنوانه)ا) شا6ع الجيش امللكي الرقم 

430 21000 سطات املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

فبراير 2022 تحت 6قم 4371)8.
(25I

louardi compta

GEMENTRAD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

louardi compta
6قم 21 زنقة عشا1 املسعدي مكتب 

6قم 5 املدينة الجديدة فا1 ، 
30000، فا1 املغرب

GEMENTRAD شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 3) ب 

تجزئة 6ياض الليمو3 تغات فا1 - 
30090 فا1 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
7(525

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   08
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 
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باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GEMENTRAD
: مقاول في  غرض الشركة بإيجاز 
و  عامة  اشغال  و  االلومنيوم  نجا6ة 

اشغال الشناء.
ب   (3  : االجتماعي  املقر  عنوا3 
 - الليمو3 تغات فا1  تجزئة 6ياض 

30090 فا1 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مشلغ 6أسمال الشركة: 000.000.) 

د6هم، مقسم كالتالي:
 (0.000  : خشاف  عزيز  السيد 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عزيز خشاف عنوانه)ا) 3) 
ب تجزئة 6ياض الليمو3 تغات فا1 

30090 فا1 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عزيز خشاف عنوانه)ا) 3) 
ب تجزئة 6ياض الليمو3 تغات فا1 

30090 فا1 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   24 بتا6يخ  بفا1  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 997.
(21I

MITAK CONSEIL

The quiet star » النجم الهادئ 
«

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

MITAK CONSEIL
 BD MOHAMED VI IMM
 H1 2EME ETAGE N° 5

 CASABLANCA ، 20400،
CASABLANCA MAROC

The quiet star » النجم الهادئ » 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 14 ، شا6ع 
عشد هللا املديوني ، الطابق ) ، شقة 

2 - 20)20 الدا6 الشيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

527727
في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   202( دجنبر   (7
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 The  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

quiet star » النجم الهادئ ».
العناية   : بإيجاز  الشركة  غرض 

بالجمال.
عنوا3 املقر االجتماعي : 14 ، شا6ع 
عشد هللا املديوني ، الطابق ) ، شقة 2 

- 20)20 الدا6 الشيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
 (.000  : السيدة 6شيدة البركاوي 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة.
 (000  : البركاوي  السيدة 6شيدة 

بقيمة 00) د6هم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة 6شيدة البركاوي عنوانه)ا) 
الوالء عما6ة ) 6قم 9 شطر ) فصيلة 
2 سيدي مومن 20)20 الدا6 الشيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة 6شيدة البركاوي عنوانه)ا) 
الوالء عما6ة ) 6قم 9 شطر ) فصيلة 
2 سيدي مومن 20)20 الدا6 الشيضاء 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 04 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

يناير 2022 تحت 6قم 807054.

(27I

مكتب الرياني للمحاسشة

STE SHAHD ASIA SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب الرياني للمحاسشة
شا6ع محمد داود 6قم230 تطوا3 ، 

93040، تطوا3 املغرب
 STE SHAHD ASIA SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي تجزئة 
كوليخيو انطيرنادو زنقة 33 طريق 

الركايع الطابق األول طنجة - 90000 
طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
(24813

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   (7
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SHAHD ASIA SARL AU
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
 COMMERCE DE DÉTAIL EN

.MAGASIN NON SPÉCIALISE
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
طريق   33 زنقة  انطيرنادو  كوليخيو 
الركايع الطابق األول طنجة - 90000 

طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
حسن  فرج  سالم  أحمد  السيد 
د6هم   (00 بقيمة  حصة   (.000  :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

حسن  فرج  سالم  أحمد  السيد 
 SMIRRELLS ROAD  27 عنوانه)ا) 
 B28 0LA BIRMINGHAM
اململكة   -  -  .UNITED KINGDOM

املتحدة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
حسن  فرج  سالم  أحمد  السيد 
 SMIRRELLS ROAD  27 عنوانه)ا) 
 B28 0LA BIRMINGHAM
اململكة   -  -  .UNITED KINGDOM

املتحدة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   24 بتا6يخ  بطنجة  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 3)8).
(28I

CAMCA STUDIO

CAMCA STUDIO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAMCA STUDIO
fes ، 30000، fes MAROC

CAMCA STUDIO شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 6قم 40 
الطابق 5 مكاتب االندلس زنقة 
اصيال مطاحن االد6يسية سابقا 

االطلس فا1 - 30000 فا1 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
7(329

في  مؤ6خ  موثق  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   25
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CAMCA STUDIO
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مصو6 و   : غرض الشركة بإيجاز 
وكالة اتصاالت وإعال3.

6قم   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
مكاتب االندلس زنقة   5 الطابق   40
سابقا  االد6يسية  مطاحن  اصيال 
االطلس فا1 - 30000 فا1 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
 (.000  : الزغا6ي  كمال  السيد 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  الزغا6ي  كمال  السيد 
7 شا6ع الجوال3  اقامة املجد الشقة 

م ج فا1 30000 فا1 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  الزغا6ي  كمال  السيد 
7 شا6ع الجوال3  اقامة املجد الشقة 

م ج فا1 30000 فا1 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   (5 بتا6يخ  بفا1  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 772.
(29I

CAMCA STUDIO

BRM SOLUTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BRM SOLUTION
fes ، 30000، fes MAROC

BRM SOLUTION شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي )) اقامة 

القد1 طريق موزا6 املحل 3 الشاب 2 
فا1 - 30000 فا1 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
7(457

في  مؤ6خ  موثق  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   02

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 BRM  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.SOLUTION
تاجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

منتجات التنظيف.
عنوا3 املقر االجتماعي : )) اقامة 
القد1 طريق موزا6 املحل 3 الشاب 2 

فا1 - 30000 فا1 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
 (.000  : محمد  بريطل  السيد 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد بريطل محمد عنوانه)ا) 7) 
تجزئة سيبرونو6 شا6ع ابن الخطيب 

فا1 30000 فا1 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد بريطل محمد عنوانه)ا) 7) 
تجزئة سيبرونو6 شا6ع ابن الخطيب 

فا1 30000 فا1 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   22 بتا6يخ  بفا1  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 923.
(30I

ائتمانية الشمال للمحاسشة ش.م.م

TITO NORD TRANS طيطو 
نورد طرانس

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ائتمانية الشمال للمحاسشة ش.م.م
السواني 3 زنقة 29) ج 6قم 7) ، 

00)90، طنجة املغرب
TITO NORD TRANS طيطو 

نو6د طرانس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 8 ساحة 

فرنسا إقامة طوليدانو الطابق األول 
6قم 7 طنجة - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
(241(5

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   07
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 TITO  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 
NORD TRANS طيطو نو6د طرانس.
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الوطني  الصعيد  على  الشضائع 

والدولي.
8 ساحة   : عنوا3 املقر االجتماعي 
فرنسا إقامة طوليدانو الطابق األول 
6قم 7 طنجة - 90000 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
000.) حصة  السيد فؤاد تشاين : 

بقيمة 00) د6هم للحصة.
بقيمة   (000  : السيد فؤاد تشاين 

00) د6هم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  تشاين  فؤاد  السيد 

طنجة 90000 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  تشاين  فؤاد  السيد 

طنجة 90000 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   (1 بتا6يخ  بطنجة  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 059)25.

(3(I

nador conseil sarl au

AMAYYAH TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

nador conseil sarl au
 res gourougou b1 av des far ،

62000، nador maroc
AMAYYAH TRANS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي دوا6 
احدادا بني بويفرو6 - 12000 

الناظو6 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
23177

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   ((
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. AMAYYAH TRANS
النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
للشضائع  والدولي  الوطني  البري 

لحساب الغير.
دوا6   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
 12000  - بويفرو6  بني  احدادا 

الناظو6 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
 (.000  : محمد  أمجاح  السيد 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  محمد  أمجاح  السيد 
 12000 احدادا  السبت  كدية  دوا6 

الناظو6 املغرب .
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والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  محمد  أمجاح  السيد 
 12000 احدادا  السبت  كدية  دوا6 

الناظو6 املغرب
السيد أمجاح بالل عنوانه)ا) دوا6 
 12000 الد6يوش  تليليت  بوكيداد 

الناظو6 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضو6 بتا6يخ 7) فبراير 

2022 تحت 6قم 278.

(32I

GATT FIDUCIAIRE

STE OR ASCENSEURS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

GATT FIDUCIAIRE
 AV IBN KHALDOUN APP 81
 N° 1 ville nouvelle Meknes ،

50000، MEKNES MAROC
 STE OR ASCENSEURS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي محل 

تجا6ي دوا6 ايت عي�سى عدي ايت 
والل عي3 عرمة عي3 عرمة مكنا1 

5000 مكنا1 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

555(7
في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   07
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.OR ASCENSEURS SARL
: مقاول في  غرض الشركة بإيجاز 
الكهربائية  املصاعد  معدات  تركيب 

بالجملة.
اعمال متنوعة او الشناء.

التصدير و االستراد..

محل   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
ايت  عدي  عي�سى  ايت  دوا6  تجا6ي 
والل عي3 عرمة عي3 عرمة مكنا1 

5000 مكنا1 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:  6أسمال  مشلغ 

100.000,00 د6هم، مقسم كالتالي:
 340  : السيد عشد الصمد الشناي 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة.
330 حصة   : السيد عمر الجماع 

بقيمة 00) د6هم للحصة.
 330  : الجماع  اسامة  السيد 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عمر الجماع عنوانه)ا) حي 
سشع  فردو1  زنقة   8 6قم  السعادة 

عيو3 000)5 الحاجب املغرب.
عنوانه)ا)  الجماع  اسامة  السيد 
حي السعادة 6قم 8 زنقة فردو1 سشع 

عيو3 000)5 الحاجب املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الشناي  الصمد  عشد  السيد 
عنوانه)ا) دوا6 الجامع ايت والل عي3 

عرمة 5000 مكنا1 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   24 بتا6يخ  بمكنا1  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 711.
(33I

مكتب الرياني للمحاسشة

STE IMPORTSPIRE SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب الرياني للمحاسشة
شا6ع محمد داود 6قم230 تطوا3 ، 

93040، تطوا3 املغرب
 STE IMPORTSPIRE SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي تجزئة 
كوليخيو انطيرنادو زنقة 33 طريق 

الركايع الطابق األول طنجة - 90000 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

(24747

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   (4

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.IMPORTSPIRE SARL AU

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

 COMMERCE DE DÉTAIL EN

.MAGASIN NON SPÉCIALISE

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا3 

طريق   33 زنقة  انطيرنادو  كوليخيو 

الركايع الطابق األول طنجة - 90000 

طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:

 (.000  : لعشادي  6�سى  السيد 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  لعشادي  6�سى  السيد 

تطوا3.   9 6قم  الهيشة  أحمد  شا6ع 

93000 تطوا3 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  لعشادي  6�سى  السيد 

تطوا3.   9 6قم  الهيشة  أحمد  شا6ع 

93000 تطوا3 املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   2( بتا6يخ  بطنجة  التجا6ية 

2022 تحت 6قم )17).

(34I

مكتب الرياني للمحاسشة

 STE TRANS BELGE METAL
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

مكتب الرياني للمحاسشة
شا6ع محمد داود 6قم230 تطوا3 ، 

93040، تطوا3 املغرب
 STE TRANS BELGE METAL SARL
AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي تجزئة 
كوليخيو انطيرنادو زنقة 33 طريق 

الركايع الطابق األول طنجة - 90000 
طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
(2475(

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   (4
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
.TRANS BELGE METAL SARL AU

 : بإيجاز  الشركة  غرض 
 FABRICATION D’AUTRE

.OUVRAGES EN MÉTAUX
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
طريق   33 زنقة  انطيرنادو  كوليخيو 
الركايع الطابق األول طنجة - 90000 

طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
 (.000  : الزياني  جمال  السيد 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
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عنوانه)ا)  الزياني  جمال  السيد 
مركب 6ياض صوفيا بلوك 0) عما6ة 
 93(50 مرتيل   (0 شقة   3 ط   81

مرتيل املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  الزياني  جمال  السيد 
مركب 6ياض صوفيا بلوك 0) عما6ة 
 93(50 مرتيل   (0 شقة   3 ط   81

مرتيل املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   2( بتا6يخ  بطنجة  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 173).
(35I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

 MT REAL ESTATE
INVESTMENT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شا6ع مو6يتانيا صندوق البريد 
2109 ، 40000، مراكش املغرب

 MT REAL ESTATE INVESTMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 57 شا6ع 
مو6يتانيا صندوق البريد 2109 - 

40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
(23(07

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   (1
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 MT  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.REAL ESTATE INVESTMENT
تأجير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

جميع املشاني املفروشة.
57 شا6ع  عنوا3 املقر االجتماعي : 
 -  2109 البريد  صندوق  مو6يتانيا 

40000 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
 ANNABA HOLDING الشركة 
 (00 بقيمة  حصة   (SA( : 1.000

د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 ANNABA HOLDING الشركة 
 Route des Jeunes 4 (عنوانه)ا ((SA
.1227 Les Acacias Genève Suisse
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  توكلي  محمد  السيد 
 n°18 Rue Des Gentianes
 Résidence Pierre De Lumière
 74200 Thonon-Les-Bains

 France
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   25 بتا6يخ  بمراكش  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 33285).
(31I

PUSH CENTER

AEMI INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

PUSH CENTER
 CASABLANCA CASA، 20000،

CASA MAROC
AEMI INVEST شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي شا6ع اميل 
زوال زنقة 6تيشل الطابق )) الرقم 29 
الدا6 الشيضاء الدا6 الشيضاء 20000 

الدا6 الشيضاء املغرب.
تفويت حصص

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.45005(

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2022 فبراير   (0 في  املؤ6خ 

املصادقة على :
)ة) عدنا3 اليماني  تفويت السيد 
أصل  من  اجتماعية  حصة   3.100
)ة)  السيد  لفائدة  حصة   7.700
فبراير   (0 بتا6يخ  اسماعيلي  محمد 

.2022
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 23 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

فبراير 2022 تحت 6قم 71)4)8.
(37I

مكتب الرياني للمحاسشة

 STE HYGI-MAR-NORD
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

مكتب الرياني للمحاسشة
شا6ع محمد داود 6قم230 تطوا3 ، 

93040، تطوا3 املغرب
 STE HYGI-MAR-NORD SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي تجزئة 
كوليخيو انطيرنادو زنقة 33 طريق 

الركايع الطابق األول طنجة - 90000 
طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
(24749

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   (4
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.HYGI-MAR-NORD SARL
.NÉGOCE : غرض الشركة بإيجاز
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
طريق   33 زنقة  انطيرنادو  كوليخيو 
الركايع الطابق األول طنجة - 90000 

طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
السيدة أنيسة مازوز : 500 حصة 

بقيمة 00) د6هم للحصة.
 200  : خنتاش  مروا3  السيد 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة.
السيدة ليلى خنتاش : 200 حصة 

بقيمة 00) د6هم للحصة.
 (00  : السيد عشد العزيز خنتاش 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة أنيسة مازوز عنوانه)ا) 32 
مرتيل   93(50 مرتيل.  الو6ود  شا6ع 

املغرب.
عنوانه)ا)  مروا3 خنتاش  السيد 
مرتيل.   0( طابق  الو6ود  شا6ع   32

50)93 مرتيل املغرب.
عنوانه)ا)  خنتاش  ليلى  السيدة 
 93(50 مرتيل.  الو6ود  شا6ع   32

مرتيل املغرب.
خنتاش  العزيز  عشد  السيد 
 38 6قم  الو6ود  شا6ع  عنوانه)ا) 

مرتيل. 50)93 مرتيل املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
خنتاش  العزيز  عشد  السيد 
 38 6قم  الو6ود  شا6ع  عنوانه)ا) 

مرتيل. 50)93 مرتيل املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   2( بتا6يخ  بطنجة  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 172).

(38I

AL AKARIA YOUSSEF SARL AU

AL AKARIA YOUSSEF
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AL AKARIA YOUSSEF SARL AU
59 شا6ع الز6قطوني 6قم 8) الطابق 

1 الدا6 الشيضاء ، 20310، الدا6 
الشيضاء املغرب

AL AKARIA YOUSSEF شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
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وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 59 شا6ع 

الز6قطوني طابق 1 6قم 8) الدا6 

الشيضاء 20310 الدا6 الشيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

533(07

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   2022 يناير   28

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 AL  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. AKARIA YOUSSEF

األشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

املختلفة والشناء.

59 شا6ع  عنوا3 املقر االجتماعي : 
الدا6   (8 6قم   1 طابق  الز6قطوني 

الشيضاء  الدا6   20310 الشيضاء 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
الطاهري  الجليل  عشد  السيد 

د6هم   (00 بقيمة  حصة   (.000  :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الطاهري  الجليل  عشد  السيد 
 2519 6قم   02 الهناء  حي  عنوانه)ا) 

الدا6   20000 السراغنه  قلعة 

الشيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الطاهري  الجليل  عشد  السيد 
 2519 6قم   02 الهناء  حي  عنوانه)ا) 

الدا6   20000 السراغنه  قلعة 

الشيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (8 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

فبراير 2022 تحت 6قم 3518)8.
(39I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

CENTRE DENTAIRE BASMA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شا6ع مو6يتانيا صندوق البريد 
2109 ، 40000، مراكش املغرب
 CENTRE DENTAIRE BASMA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 57 شا6ع 
مو6يتانيا صندوق البريد 2109 - 

40000 مراكش املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.((9573

الوحيد  الشريك  قرا6  بمقت�سى 
تم تحويل   2022 يناير   (2 املؤ6خ في 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
شا6ع مو6يتانيا صندوق البريد   57«
املغرب«  مراكش   40000  -  2109
الطابق االول   (0  /  9 »البكاتيل  إلى 
العامة  املديرية  امام   (3 فيفري 
للضرائب - 40000 مراكش املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   25 بتا6يخ  بمراكش  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 33329).
(40I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

RIMAS PRO MINING
إعال3 متعدد القرا6ات

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شا6ع مو6يتانيا صندوق البريد 
2109 ، 40000، مراكش املغرب
RIMAS PRO MINING »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوا3 مقرها االجتماعي: 57 شا6ع 
مو6يتانيا صندوق البريد 2109 - 

40000 مراكش املغرب.

»إعال3 متعدد القرا6ات«
6قم التقييد في السجل التجا6ي: 

.((7753
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤ6خ في )0 فبراير 2022
تم اتخاذ القرا6ات التالية: 

قرا6 6قم ): الذي ينص على مايلي: 
االجتماعية  الحصص  جميع  بيع 
)500 حصة اجتماعية) التي تمتلكها 
 « شركة  في  حجي  نعيمة  السيدة 
 RIMAS PRO MINING (SARL
 HAJJI HOLDING  « لفائدة الشركة 

» ((SARL
قرا6 6قم 2: الذي ينص على مايلي: 
االجتماعية  الحصص  جميع  بيع 
)500 حصة اجتماعية) التي تمتلكها 
 « شركة  في  القاد6ي  6يم  االنسة 
 RIMAS PRO MINING (SARL
 HAJJI HOLDING  « لفائدة الشركة 

» ((SARL
قرا6 6قم 3: الذي ينص على مايلي: 
للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 
من: »شركة ذات مسؤولية محدودة 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  إلى 
 .»(SARL AU( دات الشريك الوحيد 
 RIMAS« اسم:  الشركة  ستأخذ 

 »(PRO MINING (SARL AU
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند 6قم ): الذي ينص على مايلي: 
املوافقة على تعديل املواد ), 3, 1, 7 و 

تحديث النظام االسا�سي للشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   25 بتا6يخ  بمراكش  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 33281).
(4(I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

 KLAUS WIESER RESSORT
MARRAKECH

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شا6ع مو6يتانيا صندوق البريد 
2109 ، 40000، مراكش املغرب

 KLAUS WIESER RESSORT
MARRAKECH شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 57 شا6ع 
مو6يتانيا صندوق البريد 2109 - 

40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
(23(05

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   2022 يناير   03
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 KLAUS WIESER RESSORT

.MARRAKECH
تأجير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

جميع املشاني املفروشة.
57 شا6ع  عنوا3 املقر االجتماعي : 
 -  2109 البريد  صندوق  مو6يتانيا 

40000 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
 Hans-Jurgen السيد 
KLAUSSNER : 1.000 حصة بقيمة 

00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 Hans-Jurgen السيد 

KLAUSSNER عنوانه)ا) سويسرا .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
 Hans-Jurgen السيد 

KLAUSSNER عنوانه)ا) سويسرا .
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   25 بتا6يخ  بمراكش  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 33284).
(42I
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BOUCHTA COMPTA

ALTROPE GLOBAL ENERGY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

BOUCHTA COMPTA
 RUE MASSINET RES.

 CHAIME«B« 1erETAGE N° 3 ،
90000، TANGER MAROC

 ALTROPE GLOBAL ENERGY
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي زنقة 

تا6ودانت مجمع ابراج طنجة بلوك 1 
مكتب 6قم 3) مكر6 - 90000 طنجة 

املغرب.
تفويت حصص

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.(03003

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2022 فبراير   (0 في  املؤ6خ 

املصادقة على :
بخدة  نزا6  )ة)  السيد  تفويت 
أصل  من  اجتماعية  حصة   500
500 حصة لفائدة السيد )ة) محمد 

القاسمي بتا6يخ 0) فبراير 2022.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
فبراير   22 بتا6يخ  بطنجة  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 187).
(43I

FIDUCOMPETENCES

بيديا كير
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUCOMPETENCES
 RUE MUSTAPHA EL MAANI
 ETAGE 3 N IMMEUBLE 219،

20140، CASABLANCA MAROC
بيديا كير شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 
طو6 التصفية)

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 41 شا6ع 
ز6قطوني الطابق الثاني 6قم 01 - 

20000 الدا6الشيضاء املغرب.
حل شركة

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.4(8785

الوحيدا  الشريك  قرا6  بمقت�سى 
تقر6   202( دجنبر   (3 في  ملؤ6خ 
ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 
ذات الشريك الوحيد بيديا كير مشلغ 
وعنوا3  د6هم   (00.000 6أسمالها 
41 شا6ع ز6قطوني  مقرها اإلجتماعي 
 20000  -  01 6قم  الثاني  الطابق 
 : ل  نتيجة  املغرب  الدا6الشيضاء 

صعوبة استمرا6 الشركة.
و حدد مقر التصفية ب 41 شا6ع 
 -  01 6قم  الثاني  الطابق  ز6قطوني 

20000 الدا6الشيضاء املغرب. 
و عي3:

و  بوقدير  يوسف  السيد)ة) 
عنوانه)ا) شا6ع عشدهللا بن احساين 
اكادير   80070 السالم  حي   29 6قم 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.
الحدود  اإلقتضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تشليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية : 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

فبراير 2022 تحت 6قم 3933)8.
(44I

SOCIETE NAHRAOUI TRAVAUX

 SOCIETE NAHRAOUI
TRAVAUX

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

SOCIETE NAHRAOUI TRAVAUX
6قم 332 تجزئة موالي علي الشريف 
تاو6يرت ، 10800، تاو6يرت املغرب

 SOCIETE NAHRAOUI TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طو6 التصفية)
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 6قم 332 
تجزئة موالي علي الشريف تاو6يرت 

- 10800 تاو6يرت املغرب.
حل شركة

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.2(347

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
2022 تقر6 حل  21 فبراير  املؤ6خ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

 SOCIETE NAHRAOUI TRAVAUX
مشلغ 6أسمالها 50.000 د6هم وعنوا3 
تجزئة   332 6قم  اإلجتماعي  مقرها 
 - تاو6يرت  الشريف  علي  موالي 
 : نتيجة ل  املغرب  تاو6يرت   10800
نتيجة الخسائر املتوالية على الشركة 

وتأكد عجزها عن االستمرا6.
و حدد مقر التصفية ب 6قم 332 
تجزئة موالي علي الشريف تاو6يرت - 

10800 تاو6يرت املغرب. 
و عي3:

و  النهراوي  حفيض  السيد)ة) 
القد1  تجزئة   579 6قم  عنوانه)ا) 
10800 تاو6يرت املغرب كمصفي )ة) 

للشركة.
الحدود  اإلقتضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تشليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية : 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   21 بتا6يخ  بوجدة  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 4405.
(45I

societe sanipel

SOCIETE SANIPEL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

societe sanipel
6قم 224 شا6ع موالي عشد هللا 

تاو6يرت ، 10800، تاو6يرت املغرب
SOCIETE SANIPEL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طو6 
التصفية)

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 6قم 224 
شا6ع موالي عشد هللا تاو6يرت - 

10800 تاو6يرت املغرب.
حل شركة

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.(1555

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
2020 تقر6 حل  4) شتنبر  املؤ6خ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
مشلغ 6أسمالها   SOCIETE SANIPEL
مقرها  وعنوا3  د6هم   (00.000
موالي  شا6ع   224 6قم  اإلجتماعي 

تاو6يرت   10800  - عشد هللا تاو6يرت 
الخسائر املتوالية   : املغرب نتيجة ل 
عن  عجزها  وتأكد  الشركة  على 

االستمرا6..
6قم  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
224 شا6ع موالي عشد هللا تاو6يرت - 

10800 تاو6يرت املغرب. 
و عي3:

السيد)ة) زنوتي محمد و عنوانه)ا) 
املسيرة  حي  الكا6ة  زنقة   (9 6قم 
10800 تاو6يرت املغرب كمصفي )ة) 

للشركة.
الحدود  اإلقتضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تشليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية : 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   20 بتا6يخ  بوجدة  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 89).

(41I

SOYACOM

 SMICOF SOCIETE 
 MIMOUH DE

 CONSTRUCTION ET DE
FOUNITURE

إعال3 متعدد القرا6ات

SOYACOM
 N°76 AVENUE HASSAN II ،

30000، FES MAROC
 SMICOF SOCIETE MIMOUH 
 DE CONSTRUCTION ET DE

FOUNITURE »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوا3 مقرها االجتماعي: شا6ع 
املسيرة الخضراء الحي االدا6ي - - 

ميسو6 املغرب.
»إعال3 متعدد القرا6ات«

6قم التقييد في السجل التجا6ي: 
.(77

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤ6خ في 28 دجنبر )202

تم اتخاذ القرا6ات التالية: 
قرا6 6قم ): الذي ينص على مايلي: 

الزيادة في 6اسمال الشركة
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قرا6 6قم 2: الذي ينص على مايلي: 
تعيي3 مسير وتفويض التوقيع 

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 
النظام األسا�سي التالية: 

بند 6قم 1: الذي ينص على مايلي: 
6اسمال السركة

على  ينص  الذي   :(5 6قم  بند 
تعيي3 مسير الشركة وتفويض  مايلي: 

االمضاء
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   (4 بتا6يخ  بشوملا3  االبتدائية 

2022 تحت 6قم 05/2022.
(47I

EL MAQHOR ABDELHAK

STE R T B A SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EL MAQHOR ABDELHAK
شا6ع الفداء تجزئة سميرة تاونات 
34000 املغرب تاونات، 34000، 

تاونات املغرب
STE R T B A SARL AU شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي دوا6 الرتشة 

الز6يز6 تاونات - 34000 تاونات 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
2047

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   (7
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 STE R  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.T B A SARL AU
االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

العامة و الشناء

-بيع اللوازم املكتبية.
دوا6   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
 34000  - تاونات  الز6يز6  الرتشة 

تاونات املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
 (.000  : السيد عشد الحي عمري 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عشد الحي عمري عنوانه)ا) 
 34000 تاونات  الز6يز6  الرتشة  دوا6 

تاونات املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عشد الحي عمري عنوانه)ا) 
 34000 تاونات  الز6يز6  الرتشة  دوا6 

تاونات املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   23 االبتدائية بتاونات بتا6يخ 

2022 تحت 6قم )2.
(48I

HIDA SERVICE TAROUDANT

MED ABS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

HIDA SERVICE TAROUDANT
 BP 979 IMM LAAYADI
 AV HASSAN II MHAITA

 TAROUDANNT، 83000،
TAROUDANT MAROC

MED ABS شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 6قم 53 
شا6ع الداخلة بويزما36 - 83000 

تا6ودانت املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

8493
في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   09
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 MED  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.ABS
-)مقاولة   : غرض الشركة بإيجاز 

لألشغال املختلفة أو الشناء
-2أشغال الطرق

-3نقل الشضائع لحساب الغير.
 53 6قم   : عنوا3 املقر االجتماعي 
 83000  - بويزما36  الداخلة  شا6ع 

تا6ودانت املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مشلغ 6أسمال الشركة: 200.000.) 

د6هم، مقسم كالتالي:
السيد الحسن ايت تزي : 800.)) 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة.
 200  : تزي  ايت  محمد  السيد 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد الحسن ايت تزي عنوانه)ا) 
 83000 الداخلة  شا6ع   53 6قم 

تا6ودانت املغرب.
السيد محمد ايت تزي عنوانه)ا) 
الحسني  الداخلة  شا6ع   53 6قم 

83000 تا6ودانت املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الحسن ايت تزي عنوانه)ا) 
 83000 الداخلة  شا6ع   53 6قم 

تا6ودانت املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتا6يخ  بتا6ودانت  االبتدائية 

فبراير 2022 تحت 6قم 259.
(49I

بنب ـ لوج

بنبـ  لوج
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

بنبـ  لوج
 hay sonasid villa 89 selouane

nador ، 62000، الناظو6 املغرب

بنبـ  لوج شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي حي 

صوناصيد فيال ٨٩ سلوا3 الناظو6 - 

12000 الناظو6 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

23595

 02 في  مؤ6خ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   2022 فبراير 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

ـ  بنب   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

لوج.

غرض الشركة بإيجاز : التكوين

أعمال متنوعة أو إنشاءات

التجا6ة.

حي   : االجتماعي  املقر  عنوا3 

صوناصيد فيال ٨٩ سلوا3 الناظو6 - 

12000 الناظو6 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد إبراهيم بنشوعزة عنوانه)ا) 

سلوا3   ٨٩ فيال  صوناصيد  حي 

الناظو6 12000 الناظو6 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد إبراهيم بنشوعزة عنوانه)ا) 

سلوا3   ٨٩ فيال  صوناصيد  حي 

الناظو6 12000 الناظو6 املغرب

بنشوعزة عنوانه)ا)  السيد محمد 

السعيدية   13100 املركز  لعثامنة 

املغرب
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضو6 بتا6يخ 08 فبراير 

2022 تحت 6قم 4)5.
(50I

FIDUCIAIRE LE COMPTE CLAIR

TJIMLYANO تجيمليانو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE LE COMPTE CLAIR
 N°18 ANGLE BD DES FAR ET

MD V ، 26000، SETTAT MAROC
تجيمليانو TJIMLYANO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 21، شا6ع 
مر1 السلطا3 شقة 6قم3، الطابق 

االول، الدا6 الشيضاء . - 20001 
الدا6 الشيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
533789

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   05
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TJIMLYANO تجيمليانو
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 
عقا6ي، تاجر ،أ6ا�سي للشناء)مجزئ و 

تاجر في العقا6).
عنوا3 املقر االجتماعي : 21، شا6ع 
الطابق  مر1 السلطا3 شقة 6قم3، 
االول، الدا6 الشيضاء . - 20001 الدا6 

الشيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
340 حصة   : السيد حجي بنداود 

بقيمة 00) د6هم للحصة.
 330  : املجيد  عشد  حجي  السيد 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة.

330 حصة   : السيد حجي محمد 
بقيمة 00) د6هم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

 30 السيد حجي بنداود عنوانه)ا) 
برشيد   21(00 برشيد  النو6  تجزئة 

املغرب.
السيد حجي عشد املجيد عنوانه)ا) 
برشيد   21(00 حي النو6 برشيد   30

املغرب.
عنوانه)ا)  محمد  حجي  السيد 
35 شا6ع الحرية حي املغرب الجديد 

برشيد 00)21 برشيد املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
 30 السيد حجي بنداود عنوانه)ا) 
برشيد   21(00 برشيد  النو6  تجزئة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

فبراير 2022 تحت 6قم 85)4)8.
(5(I

ste imtiyaz conseils sarl

ALACINE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ste imtiyaz conseils sarl
) زنقة العربية السعودية الطابق 
االول ثقة 6قم 5 املدينة الجديدة 

فا1 ، 30000، فا1 املغرب
ALACINE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي الطابق 
الثاني 6قم 1 بلوك 3 البطا ظهر 
الخميس فا1 - 30000 فا1 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
7(48(

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   (5
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ALACINE
*مقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

أعمال أو تشييد مختلفة
*تاجر مواد الشناء

*تاجر.
الطابق   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
ظهر  البطا   3 بلوك   1 6قم  الثاني 
الخميس فا1 - 30000 فا1 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:  6أسمال  مشلغ 

100.000,00 د6هم، مقسم كالتالي:
 (.000  : احمد  اشعايب  السيد 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد اشعايب احمد عنوانه)ا) 
اقامة كوثر 54 شقة 1) حي واد فا1 

فا1 30000 فا1 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد اشعايب احمد عنوانه)ا) 
اقامة كوثر 54 شقة 1) حي واد فا1 

فا1 30000 فا1 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   23 بتا6يخ  بفا1  التجا6ية 

2022 تحت 6قم )95.
(52I

ste imtiyaz conseils sarl

magic protection
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ste imtiyaz conseils sarl
) زنقة العربية السعودية الطابق 
االول ثقة 6قم 5 املدينة الجديدة 

فا1 ، 30000، فا1 املغرب
magic protection شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 6قم 23 
زنقة 1 بنزاكو6 العليا ظهر الخميس 

فا1 - 30000 فا1 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

7(487

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   27

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 magic : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.protection

*شركة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

أمن املشاني العامة أو الخاصة.
 23 6قم   : عنوا3 املقر االجتماعي 
بنزاكو6 العليا ظهر الخميس   1 زنقة 

فا1 - 30000 فا1 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:  6أسمال  مشلغ 

100.000,00 د6هم، مقسم كالتالي:

 (.000  : عمر  موهوب  السيد 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  عمر  موهوب  السيد 
العليا ظهر  بنزاكو6   1 زنقة   23 6قم 

الخميس فا1 30000 فا1 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  عمر  موهوب  السيد 
العليا ظهر  بنزاكو6   1 زنقة   23 6قم 

الخميس فا1 30000 فا1 املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   23 بتا6يخ  بفا1  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 954.

(53I
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LEADING PARTNERS

AE PHOTONICS MAROC
إعال3 متعدد القرا6ات

LEADING PARTNERS

 210BD Abdelmoumen

 Résidence les jardins

 Abdelmoumen immeuble

 G2 N 7 Casablanca ، 20340،

Casablanca Maroc

 AE PHOTONICS MAROC

»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوا3 مقرها االجتماعي: عي3 

الجمعة،82)20 بوسكو6ة - - الدا6 

الشيضاء املغرب.

»إعال3 متعدد القرا6ات«

6قم التقييد في السجل التجا6ي: 

.3(595(

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

اتخاذ  )202تم  نونبر   (2 في  املؤ6خ 

القرا6ات التالية: 

قرا6 6قم ): الذي ينص على مايلي: 

للغرض  جديدة  أنشطة  إضافة 

 3 اإلجتماعي للشركة و تعديل املادة 

من النظام األسا�سي للشركة.

على  ينص  الذي   :2 6قم  قرا6 

تعديل مصفوفة الصالحيات  مايلي: 

من   (4.2 املادة  في  عليها  املنصوص 

النظام األسا�سي للشركة.

قرا6 6قم 3: الذي ينص على مايلي: 

للقيام  الالزمة  السلطات  تفويض 

باإلجراء ات القانونية واإلدا6ية.

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند 6قم 3: الذي ينص على مايلي: 

للشركة  االجتماعي  الغرض  تعديل 
وذلك بإضافة األنشطة التالية: الري 

التجا6ة الثالتية  و السقي بالتنقيط، 

و   (le commerce triangulaire(

التجا6ة بصفة عامة

على  ينص  الذي   :(4.2 6قم  بند 

مايلي: مراجعة مصفوفة الصالحيات 

من   (4.2 املادة  في  عليها  املنصوص 

النظام األسا�سي للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 0( بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

فبراير 2022 تحت 6قم 0924)8.
(54I

DAR COMPTABILITE

AR.B.CONCEPT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

DAR COMPTABILITE
 IMMO LOT SAADA BASSATINE
 1 IMM N 3 APP 12 NADOR ،

62010، NADOR MAROC
AR.B.CONCEPT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي حي اوالد 
ميمو3 6قم 8)2 - 0)120 الناظو6 

املغرب.
تفويت حصص

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.(8583

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   202( دجنبر   22 في  املؤ6خ 

املصادقة على :
ا6بيب  محمد  )ة)  السيد  تفويت 
أصل  من  اجتماعية  حصة   250
)ة)  السيد  لفائدة  حصة   (.000
دجنبر   22 بتا6يخ  بشير  ابن  حليمة 

.202(
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
االبتدائية بالناضو6 بتا6يخ 8) فبراير 

2022 تحت 6قم 203.
(55I

DAR COMPTABILITE

ZEGANI EXTRA TRAV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

DAR COMPTABILITE
 IMMO LOT SAADA BASSATINE
 1 IMM N 3 APP 12 NADOR ،

62010، NADOR MAROC
ZEGANI EXTRA TRAV شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي العمرا3 
6قم )35 سلوا3 - 12702 الناظو6 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

23117
في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   202( نونبر   29
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. ZEGANI EXTRA TRAV
و  الشناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 
وخدمات  للتهيئة  املختلفة  االشغال 

مختلفة.
العمرا3   : عنوا3 املقر االجتماعي 
الناظو6   12702  - سلوا3   35( 6قم 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
السيد محمد الزكاني : 250 حصة 

بقيمة 00) د6هم للحصة.
السيد حميد الزكاني : 250 حصة 

بقيمة 00) د6هم للحصة.
 250  : السيد عشد القاد6 الزكابي 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة.
السيد حسن الزكاني : 250 حصة 

بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  الزكاني  محمد  السيد 
 12702 سلوا3   35( 6قم  العمرا3 

الناضو6 املغرب.
عنوانه)ا)  الزكاني  حميد  السيد 
 12702 سلوا3   8 6قم  العمرا3 

الناضو6 املغرب.
الزكابي  القاد6  عشد  السيد 
سلوا3   8 6قم  العمرا3  عنوانه)ا) 

12702 الناضو6 املغرب.
عنوانه)ا)  الزكاني  حسن  السيد 
 12000 بوغافر  بني  التقدمية  دوا6 

الناضو6 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  الزكاني  محمد  السيد 
 12702 سلوا3   35( 6قم  العمرا3 

الناضو6 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضو6 بتا6يخ 0) فبراير 

2022 تحت 6قم 239.
(51I

DAR COMPTABILITE

 MOJALUX TRAV DIVERS ET
NEGOCE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

DAR COMPTABILITE
 IMMO LOT SAADA BASSATINE
 1 IMM N 3 APP 12 NADOR ،

62010، NADOR MAROC
 MOJALUX TRAV DIVERS ET
NEGOCE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي حي 

العرا�سي - 0)120 الناضو6 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
23119

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   202( يوليوز   2(
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 MOJALUX TRAV DIVERS ET

.NEGOCE
اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشناء والتهيئة والخدمات املختلفة .
حي   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
العرا�سي - 0)120 الناضو6 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
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الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
 (.000  : مجاهد  محمد  السيد 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  مجاهد  محمد  السيد 
 12302 شيكر  بني  منصو6  اوالد 

الناضو6 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  مجاهد  محمد  السيد 
 12302 شيكر  بني  منصو6  اوالد 

الناضو6 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضو6 بتا6يخ 0) فبراير 

2022 تحت 6قم 238.
(57I

AMOURI CONSULTING

 STE CARRIERES 
MABROUKA

إعال3 متعدد القرا6ات

AMOURI CONSULTING
 Fès Lotissement Belair 2

 Dokkarat Bureau 2 Immeuble
 Espace Bureaux des Champs،

30000، FES MAROC
 STE CARRIERES MABROUKA 
»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوا3 مقرها االجتماعي: عما6ة 1 
فضاء 6حاب مكتب 8 شا6ع عالل بن 

عشدهللا - 30000 فا1 املغرب.
»إعال3 متعدد القرا6ات«

6قم التقييد في السجل التجا6ي: 
.239((

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
تم اتخاذ   2020 يونيو   (0 املؤ6خ في 

القرا6ات التالية: 
قرا6 6قم ): الذي ينص على مايلي: 

املوافقة على التبرع باألسهم
قرا6 6قم 2: الذي ينص على مايلي: 

إقرا6 بتغيير الشكل القانوني
قرا6 6قم 3: الذي ينص على مايلي: 

تحيي3 النظام األسا�سي

قرا6 6قم 4: الذي ينص على مايلي: 
صالحيات الشكليات

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 
النظام األسا�سي التالية: 

بند 6قم ): الذي ينص على مايلي: 
املوافقة على التبرع باألسهم

بند 6قم 2: الذي ينص على مايلي: 
إقرا6 بتغيير الشكل القانوني

بند 6قم 3: الذي ينص على مايلي: 
تغييرالنظام أسا�سي

بند 6قم 4: الذي ينص على مايلي: 
صالحيات الشكليات

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   (5 بتا6يخ  بفا1  التجا6ية 

2020 تحت 6قم 178).

(58I

AMOURI CONSULTING

STE JAWDA TYRES
إعال3 متعدد القرا6ات

AMOURI CONSULTING
 Fès Lotissement Belair 2

 Dokkarat Bureau 2 Immeuble
 Espace Bureaux des Champs،

30000، FES MAROC
STE JAWDA TYRES »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوا3 مقرها االجتماعي: )2)شا6ع 
موالي 6شيد طريق صفرو - 30000 

فا1 املغرب.
»إعال3 متعدد القرا6ات«

6قم التقييد في السجل التجا6ي: 
.58519

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
تم اتخاذ   2020 يونيو   (0 املؤ6خ في 

القرا6ات التالية : 
قرا6 6قم ): الذي ينص على مايلي: 

املوافقة على التبرع باألسهم
قرا6 6قم 2: الذي ينص على مايلي: 

إقرا6 بتغيير الشكل القانوني
قرا6 6قم 3: الذي ينص على مايلي: 

تغييرالنظام أسا�سي
قرا6 6قم 4: الذي ينص على مايلي: 

صالحيات الشكليات

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 
النظام األسا�سي التالية: 

بند 6قم ): الذي ينص على مايلي: 
املوافقة على التبرع باألسهم

بند 6قم 2: الذي ينص على مايلي: 
إقرا6 بتغيير الشكل القانوني

بند 6قم 3: الذي ينص على مايلي: 
تحيي3 النظام األسا�سي

بند 6قم 4: الذي ينص على مايلي: 
صالحيات الشكليات

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   (5 بتا6يخ  بفا1  التجا6ية 

2020 تحت 6قم 177).
(59I

IMRANE BRICKS COMPANY

 IMRANE BRICKS
COMPANY

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

IMRANE BRICKS COMPANY
شا6ع موالي اسماعيل4) اقامة 

موالي اسماعيل الطابق3 6قم 9 ، 
90000، طنجة املغرب

 IMRANE BRICKS COMPANY
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي شا6ع 
موالي اسماعيل4) اقامة موالي 

اسماعيل الطابق3 6قم 9 - 90000 
طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
(2483(

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   (4
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.IMRANE BRICKS COMPANY
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقا6ي .
شا6ع   : االجتماعي  املقر  عنوا3 

موالي  اقامة  اسماعيل4)  موالي 
 90000  -  9 6قم  اسماعيل الطابق3 

طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
عماد  العمراني  الطيبي  السيد 
د6هم   (00 بقيمة  حصة   500  :

للحصة.
السيد يونس ابويعلى : 500 حصة 

بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عماد  العمراني  الطيبي  السيد 
بروكسيل   ((90 بلجيكا  عنوانه)ا) 

بلجيكا.
عنوانه)ا)  ابويعلى  يونس  السيد 

اسشانيا 7000) خيرونا اسشانيا.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عماد  العمراني  الطيبي  السيد 
بروكسيل   ((90 بلجيكا  عنوانه)ا) 

بلجيكا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   23 بتا6يخ  بطنجة  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 715).
(10I

AMOURI CONSULTING

 STE CARRIERES
MABROUKA

إعال3 متعدد القرا6ات

AMOURI CONSULTING
 Fès Lotissement Belair 2

 Dokkarat Bureau 2 Immeuble
 Espace Bureaux des Champs،

30000، FES MAROC
 STE CARRIERES MABROUKA
»شركة ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوا3 مقرها االجتماعي: 1 شا6ع 
طنجة أطلس - 30000 فا1 املغرب.

»إعال3 متعدد القرا6ات«
6قم التقييد في السجل التجا6ي: 

.239((
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
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املؤ6خ في )2 دجنبر 8)20
تم اتخاذ القرا6ات التالية: 

قرا6 6قم ): الذي ينص على مايلي: 
تحويل املقر الرئي�سي

قرا6 6قم 2: الذي ينص على مايلي: 
اإلقرا6 عن تحرير 6أ1 املال

قرا6 6قم 3: الذي ينص على مايلي: 
زيادة 6أ1 املال

قرا6 6قم 4: الذي ينص على مايلي: 
اعتماد النظام األسا�سي املحدد

قرا6 6قم 5: الذي ينص على مايلي: 
صالحيات الشكليات

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 
النظام األسا�سي التالية: 

بند 6قم ): الذي ينص على مايلي: 
تحويل املقر الرئي�سي

بند 6قم 2: الذي ينص على مايلي: 
اإلقرا6 عن تحرير 6أ1 املال

بند 6قم 3: الذي ينص على مايلي: 
زيادة 6أ1 املال

بند 6قم 4: الذي ينص على مايلي: 
اعتماد النظام األسا�سي املحدد

بند 6قم 5: الذي ينص على مايلي: 
صالحيات الشكليات

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   (5 بتا6يخ  بفا1  التجا6ية 

2020 تحت 6قم 180).
(1(I

ABA GESTION SARLAU

 SOCIETE GOLD BLACK
PETRO

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ABA GESTION SARLAU
 AV MED V 3EME ETG 38
 BUREAU 12 ، 30000، FES

MAROC
 SOCIETE GOLD BLACK PETRO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 6قم 32 
شا6ع 208 عي3 قادو1 حي املصلى 

فا1 - 30000 فا1 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

7(429

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانو3  إعداد  تم   2022 يناير   3(

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE GOLD BLACK PETRO

محطة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وقود وصيانة السيا6ات.

 32 6قم   : عنوا3 املقر االجتماعي 

عي3 قادو1 حي املصلى   208 شا6ع 

فا1 - 30000 فا1 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:

 (.000  : زياد  السيد محمد فهد 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محمد فهد زياد عنوانه)ا) 

 (7 إقامة أهل فا1 بلوك ج الشقة 

 30000 السمن  عي3  طريق  بد6  حي 

فا1 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد فهد زياد عنوانه)ا) 

 (7 إقامة أهل فا1 بلوك ج الشقة 

 30000 السمن  عي3  طريق  بد6  حي 

فا1 املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   2( بتا6يخ  بفا1  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 890.

(12I

HIDA SERVICE TAROUDANT

ROUADNA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

HIDA SERVICE TAROUDANT
 BP 979 IMM LAAYADI
 AV HASSAN II MHAITA

 TAROUDANNT، 83000،
TAROUDANT MAROC

ROUADNA شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي عند شركة 
 CENTERE D›AFFAIRE L›AVENIR

عما6ة الخياطي الطابق الثالث 
الشقة 6قم 5 شا6ع الحسن التاني 
املحايطة 83000 تا6ودانت املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

8497
في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ROUADNA
أعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األمن والحراسة
-التجا6ة.

عند   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
 CENTERE D’AFFAIRE شركة 
الطابق  الخياطي  عما6ة   L’AVENIR
شا6ع الحسن   5 الثالث الشقة 6قم 
تا6ودانت   83000 املحايطة  التاني 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
الكا6وش  الجليل  عشد  السيد 
د6هم   (00 بقيمة  حصة   450  :

للحصة.
 450  : بولفيعة  اد6يس  السيد 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة.
السيد عشد هللا الصغير كري : 50 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة.
20 حصة   : السيد كريم الشطاوي 

بقيمة 00) د6هم للحصة.
20 حصة   : السيد سعيد صالب 

بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الكا6وش  الجليل  عشد  السيد 
 83000 عنوانه)ا) ز6ايب اوالد بنونة 

تا6ودانت املغرب.
السيد اد6يس بولفيعة عنوانه)ا) 
 83000 الز6قطوني  شا6ع   290

تا6ودانت املغرب.
كري  الصغير  هللا  عشد  السيد 
عنوانه)ا) 295 شا6ع القد1 83000 

تا6ودانت املغرب.
عنوانه)ا)  الشطاوي  كريم  السيد 
د6ب سيدي سعيد القصشة   52 6قم 

83000 تا6ودانت املغرب.
عنوانه)ا)  صالب  سعيد  السيد 
دوا6 عي3 املديو6 مشرع العي3 83000 

تا6ودانت املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الكا6وش  الجليل  عشد  السيد 
 83000 عنوانه)ا) ز6ايب اوالد بنونة 

تا6ودانت املغرب
السيد اد6يس بولفيعة عنوانه)ا) 
 83000 الز6قطوني  شا6ع   290

تا6ودانت املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتا6يخ  بتا6ودانت  االبتدائية 

فبراير 2022 تحت 6قم 211.
(13I

HIDA SERVICE TAROUDANT

S BAC EQUIPEMENTS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

6فع 6أسمال الشركة

HIDA SERVICE TAROUDANT
 BP 979 IMM LAAYADI
 AV HASSAN II MHAITA

 TAROUDANNT، 83000،
TAROUDANT MAROC
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S BAC EQUIPEMENTS شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي املنطقة 
الصناعية 6قم 84 ايت اعزة - 

83000 تا6ودانت املغرب.
6فع 6أسمال الشركة

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.7527

الوحيد  الشريك  قرا6  بمقت�سى 
تم   2022 فبراير   (1 في  املؤ6خ 
قد6ه  بمشلغ  الشركة  6أسمال  6فع 
»400.000 د6هم« أي من »00.000) 
عن  د6هم«   500.000« إلى  د6هم« 
أو  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 2( بتا6يخ  بتا6ودانت  االبتدائية 

فبراير 2022 تحت 6قم 241.

(14I

 CABINET COMPTABLE AL MESSOUDI

AHMED

CHANGE AL NIL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيي3 مسير جديد للشركة

 CABINET COMPTABLE AL
MESSOUDI AHMED

 AV DE LA LIBERTE 80 IMM
 GIBRALTAR BUREAU 21 C
 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
CHANGE AL NIL شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي شا6ع 
بلجيكا إقامة النيل محل 6قم 8 - 

90000 طنجة املغرب.
تعيي3 مسير جديد للشركة

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.1702(

الوحيد  الشريك  قرا6  بمقت�سى 
تم تعيي3   2022 يناير   (9 املؤ6خ في 
مسير جديد للشركة السيد)ة) البراق 

خالد كمسير وحيد

تشعا لقشول استقالة املسير.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   (7 بتا6يخ  بطنجة  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 571).
(15I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

 CENTRE D›HEMODIALYSE
DAOUDIATE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شا6ع مو6يتانيا صندوق البريد 
2109 ، 40000، مراكش املغرب
 CENTRE D›HEMODIALYSE

DAOUDIATE شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 17 شا6ع 
8) نونبر اسيف - 40000 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
(23(1(

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   28
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 CENTRE D’HEMODIALYSE

.DAOUDIATE
مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

غسيل الكلى.
17 شا6ع  عنوا3 املقر االجتماعي : 
مراكش   40000  - اسيف  نونبر   (8

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:

 : العزيزي  برادة  محمد  السيد 
د6هم   (00 بقيمة  حصة   (.000

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
العزيزي  برادة  محمد  السيد 
نسيم  اقامة   8 قطاع  عنوانه)ا) 
شا6ع   8 الشقة   3 العما6ة  الرياض 
 (0000 املهدي بن بركة حي الرياض 

الرباط املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
العزيزي  برادة  محمد  السيد 
نسيم  اقامة   8 قطاع  عنوانه)ا) 
شا6ع   8 الشقة   3 العما6ة  الرياض 
 (0000 املهدي بن بركة حي الرياض 

الرباط املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   28 بتا6يخ  بمراكش  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 33347).
(11I

ARTER IMMOBILIER

ARTER IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ARTER IMMOBILIER
55 شا6ع الز6قطوني فضاء 

الز6قطوني الطابق ) شقة 6قم 
3 حي املستشفيات ، 20000، 

MAROC الدا6الشيضاء
ARTER IMMOBILIER شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 55 شا6ع 

الز6قطوني فضاء الز6قطوني 
الطابق االول شقة 6قم 3 حي 

املستشفيات الدا6الشيضاء 20000 
الدا6الشيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
530589

في  مؤ6خ  موثق  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   2022 يناير   24
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 ARTER : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.IMMOBILIER
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقا6ي
55 شا6ع  عنوا3 املقر االجتماعي : 
الز6قطوني فضاء الز6قطوني الطابق 
حي املستشفيات   3 االول شقة 6قم 
الدا6الشيضاء   20000 الدا6الشيضاء 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  الركوك  السيد عصام 
 23 ش   05 العثمانية ط  تجزئة   05

20000 الدا6الشيضاء املغرب.
عنوانه)ا)  بلو6د  محمد  السيد 
عما6ة 29 )3 الشقة 03 جنا3 ازمو6 

ازمو6 20000 الدا6الشيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  بلو6د  محمد  السيد 
عما6ة 29 )3 الشقة 03 جنا3 ازمو6 

ازمو6 20000 الدا6الشيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 0( بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

فبراير 2022 تحت 6قم 0714)8.
(17I

TGE FIDUS

MDM INDUSTRIES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

TGE FIDUS
شا6ع الز6قطوني كمال با6ك سانتر 

عما6ة B 6قم 39 الطابق 1 ، 0)288، 
املحمدية املغرب

MDM INDUSTRIES شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
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وعنوا3 مقرها اإلجتماعي : إقامة 
أمنية 57) 1 الطابق اال6�سي 

6قم )0 الوفاء - 0)288 املحمدية 
املغرب.

قفل التصفية
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

.(5219
الوحيد  الشريك  قرا6  بمقت�سى 
)202 تقر6 حل  25 دجنبر  املؤ6خ في 
ذات  شركة   MDM INDUSTRIES
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 
 (00.000 6أسمالها  مشلغ  الوحيد 
د6هم وعنوا3 مقرها اإلجتماعي إقامة 
1 الطابق اال6�سي 6قم   (57 أمنية 
)0 الوفاء - 0)288 املحمدية املغرب 

نتيجة لتوقيف نشاط الشركة.
و عي3:

السيد)ة) يامنة بنبريك و عنوانه)ا) 
2 شقة  )) الطابق  ديا6 الهناء عما6ة 
الدا6   20400 مومن  سيدي   (7
الشيضاء املغرب كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
إقامة  وفي   2022 فبراير   05 بتا6يخ 
1 الطابق اال6�سي 6قم   (57 أمنية 
)0 الوفاء - 0)288 املحمدية املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملحمدية بتا6يخ 28 فبراير 

2022 تحت 6قم 3)4.
(18I

BAHAJJOUB

SPRING GARDENS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BAHAJJOUB
حي السعادة زنقة الكتبية 6قم ) 
اليوسفية ، 41300، اليوسفية 

املغرب
SPRING GARDENS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 345 املسا6 

طريق آسفي - 40000 مراكش 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

(2307(
في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   08
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SPRING GARDENS
أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ألبستنة واملساحات الخضراء 
أشغال متعددة أو الشناء . .

 345  : االجتماعي  املقر  عنوا3 
املسا6 طريق آسفي - 40000 مراكش 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
السيد بنيا6ي سفيا3 : 330 حصة 

بقيمة 00) د6هم للحصة.
340 حصة   : السيد ملزودي زهير 

بقيمة 00) د6هم للحصة.
السيد بولحيا زكرياء : 330 حصة 

بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  سفيا3  بنيا6ي  السيد 
دوا6 دا6 الجديدة ايت ايمو6 األوداية 

40000 مراكش املغرب.
عنوانه)ا)  زهير  ملزودي  السيد 
دوا6 الد6ك السويهلة سعادة 40000 

مراكش املغرب .
عنوانه)ا)  زكرياء  بولحيا  السيد 
 40000 الوداية  اعكيل  اوالد  دوا6 

مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  سفيا3  بنيا6ي  السيد 
دوا6 دا6 الجديدة ايت ايمو6 األوداية 

40000 مراكش املغرب
عنوانه)ا)  زهير  ملزودي  السيد 
دوا6 الد6ك السويهلة سعادة 40000 

مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   24 بتا6يخ  بمراكش  التجا6ية 
2022 تحت 6قم 33243).

(19I

SOLUCIA EXPERTISE

VWIDOO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

SOLUCIA EXPERTISE
 N°3 RUE IBN EL ARIF 2EME

 ETAGE BUREAU N°8 MAARIF
 CASABLANCA-MAROC ،

20330، CASABLANCA MAROC
VWIDOO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 6قم )) 
زنقة عزيز بالل الطابق الخامس, 
املعا6يف - 20330 الدا6 الشيضاء 

املغرب.
تفويت حصص

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.45840(

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   202( شتنبر   20 في  املؤ6خ 

املصادقة على :
تفويت السيد )ة) هشام الد6يوش 
أصل  من  اجتماعية  حصة   300
000.) حصة لفائدة السيد )ة) فادي 
6وجي 6وحانا بتا6يخ 20 شتنبر )202.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 28 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

فبراير 2022 تحت 6قم 4108)8.
(70I

NKH CONSULTING SARL

SENTRAF
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NKH CONSULTING SARL
 LOT TALAA 8 APP 1 TEMARA
 TEMARA، 12010، TEMARA

MAROC
SENTRAF شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي شقة 4 

الطابق الول إقامة قاد6 مر1 الخير 

تما6ة تما6ة 2000) تما6ة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

435/(35573

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   (1

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SENTRAF

العقا6ات   : غرض الشركة بإيجاز 

ومحتلف  العقا6ي  واإلنعاش 

األشغال.

 4 شقة   : عنوا3 املقر االجتماعي 

الطابق الول إقامة قاد6 مر1 الخير 

تما6ة تما6ة 2000) تما6ة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:

 (.000  : سفيا3  فريقش  السيد 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد فريقش سفيا3 عنوانه)ا) 
شا6ع املسيرة الخضراء 6قم 1) بطانة 

سال 000)) سال املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد فريقش سفيا3 عنوانه)ا) 
شا6ع املسيرة الخضراء 6قم 1) بطانة 

سال 000)) سال املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   24 بتا6يخ  بتما6ة  االبتدائية 

2022 تحت 6قم 7550.

(7(I
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LA DILIGENCE COMPTABLE

SOBABOIS
إعال3 متعدد القرا6ات

LA DILIGENCE COMPTABLE
1) زنقة عشد العزيز الثعالبي شا6ع 
عالل بن عشد هللا الطابق الثاني 
املكتب 6قم 4) فا1 ، 30000، 

فا1 املغرب
SOBABOIS »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد«
وعنوا3 مقرها االجتماعي: 6قم 55 
شا6ع موالي 6شيد طريق صفرو - 

30000 فا1 املغرب.
»إعال3 متعدد القرا6ات«

6قم التقييد في السجل التجا6ي: 
.48337

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤ6خ في 4) فبراير 2022

تم اتخاذ القرا6ات التالية: 
قرا6 6قم ): الذي ينص على مايلي: 
 55 املقر االجتماعي من 6قم  تحويل 
شا6ع موالي 6شيد طريق صفرو فا1 
شا6ع السالم النرجس ب   4 إلى 6قم 

فا1. 
قرا6 6قم 2: الذي ينص على مايلي: 

تحيي3 القانو3 األسا�سي للشركة.
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند 6قم ): الذي ينص على مايلي: 
تعديل الفصل الرابع 4- - من القانو3 
االجتماعي  باملقر  املتعلق  األسا�سي 

للشركة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   24 بتا6يخ  بفا1  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 991.
(72I

SOLUCIA EXPERTISE

PMXPERT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

SOLUCIA EXPERTISE
 N°3 RUE IBN EL ARIF 2EME

 ETAGE BUREAU N°8 MAARIF
 CASABLANCA-MAROC ،

20330، CASABLANCA MAROC
PMXPERT شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طو6 التصفية)
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 6قم )) 
زنقة عزيز بالل الطابق الخامس, 
املعا6يف - 20330 الدا6 الشيضاء 

املغرب.
حل شركة

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.28(027

الوحيدا  الشريك  قرا6  بمقت�سى 
)202 تقر6 حل  22 أكتوبر  ملؤ6خ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
مشلغ   PMXPERT الوحيد  الشريك 
وعنوا3  د6هم   (0.000 6أسمالها 
زنقة عزيز   (( مقرها اإلجتماعي 6قم 
 - املعا6يف  الخامس,  الطابق  بالل 
الدا6 الشيضاء املغرب نتيجة   20330

ل : قرا6 الشريك الوحيد .
 (( و حدد مقر التصفية ب 6قم 
الخامس,  الطابق  بالل  عزيز  زنقة 
الشيضاء  الدا6   20330  - املعا6يف 

املغرب. 
و عي3:

و  لعشودي  بثينة  السيد)ة) 
 (25 اقامة اليوسفية ش  عنوانه)ا) 
املعا6يف  بئرانز6ا3  شا6ع   (2 ط 
املغرب  الشيضاء  الدا6   20330

كمصفي )ة) للشركة.
الحدود  اإلقتضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تشليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية : 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

فبراير 2022 تحت 6قم 4107)8.
(73I

conseils gest plus

OPTIQUE MEDKOURI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

conseils gest plus
شا6ع عشد الكريم الخطابي عما6ة 
برج املنا6ة 2 الطابق الخامس 6قم 
25A ، 400000، مراكش املغرب

OPTIQUE MEDKOURI شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 6قم 208 
الحي الصناعي طريق آسفي الطابق 

تحت األ6�سي مكتب 6قم 3) - 
40000 مراكش املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
6قم التقييد في السجل التجا6ي 

.((74(9
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤ6خ في 20 دجنبر )202 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
طريق  الصناعي  الحي   208 »6قم 
مكتب  األ6�سي  تحت  الطابق  آسفي 
املغرب«  مراكش   40000  -  (3 6قم 
»املركز التجا6ي م شا6ع متجر ل  إلى 
 40000  - ،إيفيرناج  شا6ع  1))،م 

مراكش املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   (1 بتا6يخ  بمراكش  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 922).
(74I

MOUSSAOUI HAJJI

LARDEG MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير تسمية الشركة

MOUSSAOUI HAJJI
 RUE 08 N°07 NOUVELLE CITE
 ERFOUD ، 52200، ERFOUD

MAROC
LARDEG MAROC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا3 مقرها االجتماعي قصر املكبر 
املعاضيض عرب الصشاح زيز ا6فود - 

52200 ا6فود املغرب .
تغيير تسمية الشركة

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
(03(3

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تغيير   2022 فبراير   (4 املؤ6خ في 
 LARDEG« من  الشركة  تسمية 

. »3RB MAROC« إلى »MAROC
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتا6يخ  بالرشيدية  االبتدائية 

فبراير 2022 تحت 6قم 5)).
(75I

LEADING PARTNERS

REAS MAGHREB
إعال3 متعدد القرا6ات

LEADING PARTNERS
 210BD Abdelmoumen
 Résidence les jardins

 Abdelmoumen immeuble
 G2 N 7 Casablanca ، 20340،

Casablanca Maroc
REAS MAGHREB »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوا3 مقرها االجتماعي: عي3 

الجمعة،82)20 بوسكو6ة - - الدا6 
الشيضاء املغرب.

»إعال3 متعدد القرا6ات«
6قم التقييد في السجل التجا6ي: 

.331213
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤ6خ في 2) نونبر )202
تم اتخاذ القرا6ات التالية: 

قرا6 6قم ): الذي ينص على مايلي: 
للغرض  جديدة  أنشطة  إضافة 
 3 اإلجتماعي للشركة و تعديل املادة 

من النظام األسا�سي للشركة.
على  ينص  الذي   :2 6قم  قرا6 
تعديل مصفوفة الصالحيات  مايلي: 
من   (4.2 املادة  في  عليها  املنصوص 

النظام األسا�سي للشركة.
قرا6 6قم 3: الذي ينص على مايلي: 
للقيام  الالزمة  السلطات  تفويض 

باإلجراءات القانونية واإلدا6ية.
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند 6قم 3: الذي ينص على مايلي: 
للشركة  االجتماعي  الغرض  تعديل 
التالية:  األنشطة  بإضافة  وذلك 
 le commerce( الثالتية  التجا6ة 
triangulaire) و التجا6ة بصفة عامة.
على  ينص  الذي   :(4.2 6قم  بند 
مايلي: مراجعة مصفوفة الصالحيات 
من   (4.2 املادة  في  عليها  املنصوص 

النظام األسا�سي للشركة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 0( بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

فبراير 2022 تحت 6قم 0923)8.
(71I
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FIGENOR

HEAVEN BUSINESS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

6فع 6أسمال الشركة

FIGENOR
 BD YOIUSSEF IBN (85

 TACHFINE ، 62000، NADOR
MAROC

HEAVEN BUSINESS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي شا6ع 
يوسف ابن تاشفي3 6قم 4/2 و شا6ع 
موالي عشدهللا 6قم 21) - 12000 

الناضو6 املغرب.
6فع 6أسمال الشركة

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.(4323

العام  الجمع  بمقت�سى 
فبراير   09 في  املؤ6خ  اإلستثنائي 
الشركة  6أسمال  6فع  تم   2022
د6هم«   (5.000.000« قد6ه  بمشلغ 
إلى  د6هم«   2.020.000« من  أي 
 : طريق  عن  د6هم«   (7.020.000«

تقديم حصص نقدية أو عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضو6 بتا6يخ )2 فبراير 

2022 تحت 6قم 300.
(77I

mohammed boumzebra

STE ABRADIAM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

mohammed boumzebra
 N° 8 BD ALLAL BEN ABDELLAH
 FKIH BEN SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC
STE ABRADIAM شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طو6 

التصفية)
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي مراب 
تجزئة الهدي الرقم 15 - 23200 

الفقيه بن صالح املغرب.
حل شركة

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.4(03

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
2022 تقر6 حل  1) فبراير  املؤ6خ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
6أسمالها  مشلغ   STE ABRADIAM
مقرها  وعنوا3  د6هم   100.000,00
اإلجتماعي مراب تجزئة الهدي الرقم 
15 - 23200 الفقيه بن صالح املغرب 
نتيجة ل : االزمة االقتصادية - كوفيد 

.(9
مراب  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 23200  -  15 الرقم  الهدى  تجزئة 

الفقيه بن صالح املغرب. 
و عي3:

و  جنداوي  بلكاسم  السيد)ة) 
 23200 الفقيه بن صالح  عنوانه)ا) 
الفقيه بن صالح املغرب كمصفي )ة) 

للشركة.
الحدود  اإلقتضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تشليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 

: مراب تجزئة الهدى الرقم 15 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتا6يخ  بن صالح  بالفقيه  االبتدائية 
23 فبراير 2022 تحت 6قم 68/2022.
(78I

MOUSSAOUI HAJJI

LARDEG MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

MOUSSAOUI HAJJI
 RUE 08 N°07 NOUVELLE CITE
 ERFOUD ، 52200، ERFOUD

MAROC
LARDEG MAROC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي قصر 
املكابراملعاضيض ع ص ز ا6فود - 

52200 ا6فود املغرب.
تفويت حصص

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.(03(3

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2022 فبراير   (4 في  املؤ6خ 

املصادقة على :

محمد لغريب  )ة)  السيد  تفويت 
أصل  من  اجتماعية  حصة   500
)ة)  السيد  لفائدة  حصة   (.000
فبراير   (4 بتا6يخ  الصادوق  ابتسام 

.2022
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 24 بتا6يخ  بالرشيدية  االبتدائية 

فبراير 2022 تحت 6قم 5)).
(79I

LEADER FIN

VILONIYA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LEADER FIN
زنقة شوفالي بيا6د اإلقامة فالرو1« 
E« الطابق الثاني املكتب 2) الدا6 
بيضاء، 20500، الدا6 بيضاء املغرب
VILONIYA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 48) شا6ع 
باحماد الطابق 5 6قم 8) بلفيدير - 

20000 الدا6 الشيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
533013

 03 في  مؤ6خ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   2022 فبراير 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.VILONIYA
الغرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 

من الشركة هو:
أنواع  جميع  وتصدير  استيراد   -
أنواع  وجميع  اإللكترونية  املنتجات 

املواد واملعدات.
أنواع  كافة  وتوزيع  استيراد   -
استانلس   ، )املنيوم  اإلكسسوا6ات 

ستيل ....)
- استيراد وتوزيع جميع أنواع مواد 

الشناء.
من  والصاد6ات  الوا6دات   -

املنتجات الغذائية
- تقديم كافة أنواع الخدمات..

عنوا3 املقر االجتماعي : 48) شا6ع 
 - بلفيدير   (8 6قم   5 باحماد الطابق 

20000 الدا6 الشيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
 (.000  : العيساوي  السيد زكرياء 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد زكرياء العيساوي عنوانه)ا) 
النو6  حي  ب  مجموعة   4 زنقة   (2
الدا6 الشيضاء   0000 سيدي عثما3 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد زكرياء العيساوي عنوانه)ا) 
النو6  حي  ب  مجموعة   4 زنقة   (2
الدا6 الشيضاء   0000 سيدي عثما3 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (7 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

فبراير 2022 تحت 6قم 3302)008.
(80I

LEADER FIN

ESPACE BOYKA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

LEADER FIN
زنقة شوفالي بيا6د اإلقامة فالرو1« 
E« الطابق الثاني املكتب 2) الدا6 
بيضاء، 20500، الدا6 بيضاء املغرب

ESPACE BOYKA شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 6قم 22 

مجموعة 83 إقامة دوشو1 عما6ة 



4719 الجريدة الرسميةعدد 5707 - 3) شعشا3 443) )1) ما16 2022) 

6قم 42) فراح السالم الولفة - 

0000 الدا6 الشيضاء املغرب.

تفويت حصص
6قم التقييد في السجل التجا6ي 

.392447

الوحيد  الشريك  قرا6  بمقت�سى 

تمت   2022 فبراير   22 في  املؤ6خ 

املصادقة على :

محمد فوغال  )ة)  تفويت السيد 

أصل  من  اجتماعية  حصة   (.000

000.) حصة لفائدة السيد )ة) عشد 

االله صابر بتا6يخ 22 فبراير 2022.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 25 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

فبراير 2022 تحت 6قم 4589)008.

(8(I

MOUSSAOUI HAJJI

JABRI SERVICE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

MOUSSAOUI HAJJI

 RUE 08 N°07 NOUVELLE CITE

 ERFOUD ، 52200، ERFOUD

MAROC

JABRI SERVICE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي شا6ع 

محمد الخامس حي الشطحاء الفم 

لحمر ا6فود - 52200 ا6فود املغرب.

تفويت حصص
6قم التقييد في السجل التجا6ي 

.(0209

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2022 فبراير   08 في  املؤ6خ 

املصادقة على :
تفويت السيد )ة) محمد الجابري 

250 حصة اجتماعية من أصل 250 

الحشيب  )ة)  السيد  لفائدة  حصة 

الجابري بتا6يخ 08 فبراير 2022.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 24 بتا6يخ  بالرشيدية  االبتدائية 

فبراير 2022 تحت 6قم 4)).

(82I

LEADER FIN

ESPACE BOYKA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيي3 مسير جديد للشركة

LEADER FIN
زنقة شوفالي بيا6د اإلقامة فالرو1« 
E« الطابق الثاني املكتب 2) الدا6 
بيضاء، 20500، الدا6 بيضاء املغرب

ESPACE BOYKA شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 6قم 22 

مجموعة 83 إقامة دوشو1 عما6ة 
6قم 42) فراح السالم الولفة - 

0000 الدا6 الشيضاء املغرب.
تعيي3 مسير جديد للشركة

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.392447

الوحيد  الشريك  قرا6  بمقت�سى 
تم تعيي3   2022 22 فبراير  املؤ6خ في 
مسير جديد للشركة السيد)ة) صابر 

عشد االله كمسير وحيد
تشعا لقشول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

فبراير 2022 تحت 6قم 4589)008.
(83I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

RIMAS ESTATES
إعال3 متعدد القرا6ات

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شا6ع مو6يتانيا صندوق البريد 
2109 ، 40000، مراكش املغرب
RIMAS ESTATES »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوا3 مقرها االجتماعي: 57 شا6ع 
مو6يتانيا صندوق البريد 2109 - 

40000 مراكش املغرب.
»إعال3 متعدد القرا6ات«

6قم التقييد في السجل التجا6ي: 
.(2(903

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤ6خ في )0 فبراير 2022

تم اتخاذ القرا6ات التالية: 

قرا6 6قم ): الذي ينص على مايلي: 
االجتماعية  الحصص  جميع  بيع 
)500 حصة اجتماعية) التي تمتلكها 
 « شركة  في  حجي  نعيمة  السيدة 
لفائدة   RIMAS ESTATES (SARL
 HAJJI HOLDING  « الشركة 

»((SARL
قرا6 6قم 2: الذي ينص على مايلي: 
االجتماعية  الحصص  جميع  بيع 
)500 حصة اجتماعية) التي تمتلكها 
 « شركة  في  القاد6ي  6يم  االنسة 
لفائدة   RIMAS ESTATES (SARL
 HAJJI HOLDING  « الشركة 

»((SARL
قرا6 6قم 3: الذي ينص على مايلي: 
للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 
من: »شركة ذات مسؤولية محدودة 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  إلى 
 .»(SARL AU( دات الشريك الوحيد 
 RIMAS« اسم:  الشركة  ستأخذ 

»(ESTATES (SARL AU
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند 6قم ): الذي ينص على مايلي: 
املوافقة على تعديل املواد ), 3, 1 ,7 و 

تحديث النظام االسا�سي للشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   25 بتا6يخ  بمراكش  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 33287).
(84I

westartup

AMISOF
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

westartup
 BOULEVARD MASSIRA RUE 6
 OCTOBRE N° 6 ETG 3 APPT 3
 CASABLANCA ANFA ، 20100،

CASABLANCA MAROC
AMISOF شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 1 شا6ع 1 
 Casablanca أكتوبر بوليفا6 املسيرة

20110 الدا6 الشيضاء اململكة 
املغربية

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
532293

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   28
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AMISOF
الحراسة   : غرض الشركة بإيجاز 

والنظافة.
عنوا3 املقر االجتماعي : 1 شا6ع 1 
 Casablanca املسيرة  بوليفا6  أكتوبر 
اململكة  الشيضاء  الدا6   20110

املغربية.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
السيدة فاطمة زهرة التهامي : 500 
حصة بقيمة 50.000 د6هم للحصة.

 500  : السيدة سونيا علي صوفو 
حصة بقيمة 50.000 د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
التهامي  زهرة  فاطمة  السيدة 
مدخل   GR 4 6ياض أولفا  عنوانه)ا) 
الدا6   20202 أولفا   18 شمال   5

الشيضاء اململكة املغربية.
صوفو  علي  سونيا  السيدة 
 G 6قم  مشنى  املامونية  عنوانه)ا) 
50030 مكنا1  4) باب جديد  شقة 

اململكة املغربية.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
التهامي  زهرة  فاطمة  السيدة 
مدخل   GR 4 6ياض أولفا  عنوانه)ا) 
الدا6   20202 أولفا   18 شمال   5

الشيضاء اململكة املغربية
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجا6ية بالدا6 الشيضاء بتا6يخ - تحت 

6قم -.
(85I
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PUSH CENTER

NEILORG CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PUSH CENTER
 CASABLANCA CASA، 20000،

CASA MAROC
NEILORG CONSULTING شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 7 زنقة 
احمد توكي الطابق 2 الشقة 0) 

الدا6 الشيضاء الدا6 الشيضاء 20000 
الدا6 الشيضاء املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
533927

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   2022 يناير   28
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. NEILORG CONSULTING
هندسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الكمشيوتر.
زنقة   7  : االجتماعي  املقر  عنوا3 
احمد توكي الطابق 2 الشقة 0) الدا6 
الشيضاء الدا6 الشيضاء 20000 الدا6 

الشيضاء املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (0.000 الشركة:  6أسمال  مشلغ 

د6هم، مقسم كالتالي:
االد6ي�سي  نعيم  سكينة  السيدة 
د6هم   (00 بقيمة  حصة   (00  :

للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

االد6ي�سي  نعيم  سكينة  السيدة 
موالي  شا6ع   85 6قم  عنوانه)ا) 

يوسف طابق السفلي الدا6 الشيضاء 

20000 الدا6 الشيضاء املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

االد6ي�سي  نعيم  سكينة  السيدة 
موالي  شا6ع   85 6قم  عنوانه)ا) 

يوسف طابق السفلي الدا6 الشيضاء 

20000 الدا6 الشيضاء املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

فبراير 2022 تحت 6قم ))44)8.

(81I

 FLORES CONSEIL ET GESTION DES

ENTREPRISES

 SOCIETE SAFWAT DE

CONSTRUCTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FLORES CONSEIL ET GESTION

DES ENTREPRISES

 HAY MOULAY ABDELLAH

 RUE 320, N244, Casablanca ،

20780، CASABLANCA MAROC

 SOCIETE SAFWAT DE

CONSTRUCTION شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 14 شا6ع 

عشد هللا املديوني د6ب عمر 6قم 

2 الدا6 الشيضاء - 20400 الدا6 

الشيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

53(247

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   2022 يناير   (9

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 SOCIETE SAFWAT DE  :

. CONSTRUCTION
االنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقا6ي 
أعمال الشناء و التجهيز العقا6ي 

أعمال مختلفة.
14 شا6ع  عنوا3 املقر االجتماعي : 
 2 6قم  عمر  د6ب  املديوني  عشد هللا 
الدا6 الشيضاء - 20400 الدا6 الشيضاء 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
 (.000  : املربوح  هشام  السيد 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  املربوح  هشام  السيد 
6قم 1) د6ب العرصة املدينة القديمة 

20400 الدا6 الشيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  املربوح  هشام  السيد 
6قم 1) د6ب العرصة املدينة القديمة 

20400 الدا6 الشيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

فبراير 2022 تحت 6قم )55))8.
(87I

زوبير بوتغما1

 STE LAAMARTI PLAN SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

زوبير بوتغما1
اكنول املركز تازة ، 35050، تازة 

املغرب
 STE LAAMARTI PLAN SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي الزهراء 
عما6ة 9-27)-3 تازة - 35000 تازة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
1405

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   2022 يناير   01
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. LAAMARTI PLAN SARL AU
االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

املختلفة و الشناء/ التشجير .
الزهراء   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
تازة   35000  - تازة   9-(27-3 عما6ة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
 (.000  : لعما6تي  محمد  السيد 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  لعما6تي  السيد محمد 
جرسيف  تاد6ت  مزكيثام  مركز 

35000 تازة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  لعما6تي  السيد محمد 
جرسيف  تاد6ت  مزكيثام  مركز 

35000 تازة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   28 بتا6يخ  بتازة  االبتدائية 

2022 تحت 6قم 87.

(88I
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BUSINESS CONSULT CABINE

SANABRA TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BUSINESS CONSULT CABINE
 APPT 11, ETAGE 2, IMM12,

 RUE KENITRA, V.N. MEKNES ،
50050، MEKNES MAROC

SANABRA TRANS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي عما6ة ب 
شقة 3) الهناء النعيم 7 مكنا1 - 

50000 مكنا1 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
55529

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   2022 يناير   (2
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SANABRA TRANS
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املستخدمي3 من أجل الغير
نقل السلع من أجل الغير طن -3

تصدير و إستراد.
عنوا3 املقر االجتماعي : عما6ة ب 
 - مكنا1   7 النعيم  الهناء   (3 شقة 

50000 مكنا1 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
 (.000  : ابراهيم  سناد  السيد 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  ابراهيم  سناد  السيد 
 50000 مكنا1   4 مرجا3   (33 6قم 

مكنا1 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  ابراهيم  سناد  السيد 
 50000 مكنا1   4 مرجا3   (33 6قم 

مكنا1 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   24 بتا6يخ  بمكنا1  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 774.
(89I

RISSANI TRADING

OPENLANDMACHHINE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

RISSANI TRADING
 BD MOHAMEDVI HAKAM II
 IMM1101 6EME ETG N°24 ،
20000، CASABLANCA MAROC
OPENLANDMACHHINE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 77 زنقة 
محمد سميحة الطابق 0) 6قم 
57 الدا6الشيضاء - 20000 الدا6 

الشيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

533303
 28 في  مؤ6خ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   202( دجنبر 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.OPENLANDMACHHINE
غرض الشركة بإيجاز : أي نشاط 
بيع وشراء واستيراد أي سلع وتسويق 

وتوزيع هذه الشضائع.
زنقة   77  : عنوا3 املقر االجتماعي 
 57 6قم   (0 الطابق  محمد سميحة 
الدا6الشيضاء - 20000 الدا6 الشيضاء 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
 500  : فريدي  هللا  عشد  السيد 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة.
حصة   500  : زياد  زكرياء  السيد 

بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عشد هللا فريدي عنوانه)ا) 
سيدي   57 6قم   2 االشراف  تجزئة 
الشيضاء  الدا6   20000 معروف 

املغرب.
عنوانه)ا)  زياد  زكرياء  السيد 
تجزئة التاز6 6قم 31 سيدي معروف 

20000 الدا6 الشيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عشد هللا فريدي عنوانه)ا) 
سيدي   57 6قم   2 االشراف  تجزئة 
الشيضاء  الدا6   20000 معروف 

املغرب
عنوانه)ا)  زياد  زكرياء  السيد 
تجزئة التاز6 6قم 31 سيدي معروف 

20000 الدا6 الشيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجا6ية بالدا6 الشيضاء بتا6يخ - تحت 

6قم -.
(90I

HTA CONSEIL

ALBA PACK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

HTA CONSEIL
ملتقى شا6ع محمد الخامس و شا6ع 

ألشير األول مشنى محمد الخامس 
املدخل ‹ب‹ الطابق الثالث املكتب 

304 -، 20010، الدا6 الشيضاء 
املغرب

ALBA PACK شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي ملتقى 
شا6ع محمد الخامس وشا6ع ألبرت 

األول الطابق الثالث مكتب 309 - 
20010 الدا6 الشيضاء املغرب.

تفويت حصص
6قم التقييد في السجل التجا6ي 

.43027(
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2022 يناير   27 في  املؤ6خ 

املصادقة على :
 RAMA )ة)  السيد  تفويت 
اجتماعية  حصة   INVEST (4.400
لفائدة  حصة   (4.400 أصل  من 
)ة) عشد الرحيم امزيل بتا6يخ  السيد 

27 يناير 2022.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 28 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

فبراير 2022 تحت 6قم 4117)8.
(9(I

SOCIETE FIDUL MAJ CONSULTING

STE JIL AL AMAL SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE FIDUL MAJ
CONSULTING

شا6ع موالي احفيظ ميسو6 ، 
33250، ميسو6 املغرب

 STE JIL AL AMAL SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي تانديت )3 
فريطيسة أوطاط الحاج - 33322 

بوملا3 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
2(03

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   09
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
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 STE JIL : اإلقتضاء بمختصر تسميتها
.AL AMAL SARL AU

الشناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 
واألشغال املختلفة

املاء  قنوات  واصالح  تركيب 
والسقي بالتنقيط والصرف الصحي

تركيب االليات الكهربائية.
تانديت   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
)3 فريطيسة أوطاط الحاج - 33322 

بوملا3 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
 : بغدادي  العزيز  عشد  السيد 
د6هم   (00 بقيمة  حصة   (.000

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
بغدادي  العزيز  عشد  السيد 
عنوانه)ا) تانديت )3 تانديت أوطاط 

الحاج 33322 بوملا3 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
بغدادي  العزيز  عشد  السيد 
عنوانه)ا) تانديت )3 تانديت أوطاط 

الحاج 33322 بوملا3 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   22 بتا6يخ  بشوملا3  االبتدائية 

2022 تحت 6قم 70/2022.
(92I

FIDUCIAIRE RICH

PLACE DU LOUP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE RICH
 N°4 IMM 19 2EME ETAGE

 PLACE MOHAMED V,
 RICH,MIDELT ، 52400، RICH

MAROC
PLACE DU LOUP شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي قصر 
اسروتو, جماعة سيدي عياد, 

الريش, ميدلت - 52400 الريش 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

3(0(
في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   08
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 PLACE : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.DU LOUP
توزيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الغاز بالجملة
-نقل الشضائع للغير.

قصر   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
اسروتو, جماعة سيدي عياد, الريش, 

ميدلت - 52400 الريش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 400.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
حصة   111  : السيد موحى عودا 

بقيمة 00) د6هم للحصة.
حصة   117  : السيد افقير 6شيد 

بقيمة 00) د6هم للحصة.
 117  : السيد افقير عشد الحفيظ 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة.
حصة   117  : السيد افقير مو6اد 

بقيمة 00) د6هم للحصة.
حصة   117  : يمي3  افقير  السيد 

بقيمة 00) د6هم للحصة.
السيد افقير سفيا3 : 111 حصة 

بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد موحى عودا عنوانه)ا) 6قم 
 20 حي  السو�سي,  املختا6  زنقة   50
غشت, الريش 52400 الريش املغرب.
السيد افقير 6شيد عنوانه)ا) 6قم 
 20 حي  السو�سي,  املختا6  زنقة   50
غشت, الريش 52400 الريش املغرب.
الحفيظ  عشد  افقير  السيد 
زنقة عمر بن العاص,   0( عنوانه)ا) 

الريش   52400 الريش  املسيرة,  حي 
املغرب.

السيد افقير مو6اد عنوانه)ا) 6قم 
 20 حي  السو�سي,  املختا6  زنقة   50
غشت, الريش 52400 الريش املغرب.
حي  عنوانه)ا)  يمي3  افقير  السيد 

تقدا6ت زايدة 54375 زايدة املغرب.
عنوانه)ا)  سفيا3  افقير  السيد 
6قم 50 زنقة املختا6 السو�سي, حي 20 
غشت, الريش 52400 الريش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد موحى عودا عنوانه)ا) 6قم 
 20 حي  السو�سي,  املختا6  زنقة   50
غشت, الريش 52400 الريش املغرب

السيد افقير 6شيد عنوانه)ا) 6قم 
 20 حي  السو�سي,  املختا6  زنقة   50
غشت, الريش 52400 الريش املغرب

الحفيظ  عشد  افقير  السيد 
زنقة عمر بن العاص,   0( عنوانه)ا) 
الريش   52400 الريش  املسيرة,  حي 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   22 االبتدائية بميدلت بتا6يخ 

2022 تحت 6قم 9)).
(93I

BUSINESS CENTER.COM

STAR DREAM COSTA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

BUSINESS CENTER.COM
شا6ع عشد املومن 6قم 231 إقامة 

ف 8 الطابق الثاني 6قم 1 ، 20390، 
الدا6الشيضاء املغرب

STAR DREAM COSTA شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طو6 

التصفية)
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي شا6ع 
محمد جودا6 بن عشدهللا إقامة 
زكرياء بناء 2) محل م3 مدينة 

الجديدة موالي 6شيد - 20000 الدا6 
الشيضاء املغرب.

حل شركة
6قم التقييد في السجل التجا6ي 

.429515

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقر6 حل   202( أبريل   21 املؤ6خ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
مشلغ   STAR DREAM COSTA
وعنوا3  د6هم   (00.000 6أسمالها 
مقرها اإلجتماعي شا6ع محمد جودا6 
بن عشدهللا إقامة زكرياء بناء 2) محل 
 - 6شيد  موالي  الجديدة  مدينة  م3 
الدا6 الشيضاء املغرب نتيجة   20000

ل : عدم تحقيق غرض الشركة.
شا6ع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
محمد جودا6 بن عشدهللا إقامة زكرياء 
الجديدة  مدينة  م3  محل   (2 بناء 
موالي 6شيد - 20000 الدا6 الشيضاء 

املغرب. 
و عي3:

السيد)ة) عشد الحق ايت قا�سي و 
عنوانه)ا) اقامة 6ياض االلفة م 1 3 
عما6ة )) الشقة 50) االلفة 20000 
)ة)  كمصفي  املغرب  الشيضاء  الدا6 

للشركة.
الحدود  اإلقتضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تشليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية : 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

فبراير 2022 تحت 6قم 4781)8.
(94I

Valoris Partners

Foncière GIANA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Trefle Conseil
 Bureau N°14, 3ème étage,

 immeuble soft city oasis, 2 et
 4 rue Abou Dhabi ، 20410،

casablanca maroc
Foncière GIANA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 59 شا6ع 

الز6قطوني الطابق 1 6قم 8) - 
20000 الدا6 الشيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 
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6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

533839

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   2022 يناير   03

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.Foncière GIANA

شراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وعقا6ات  تجا6ية  وأصول  مشاني 

لغرض االستغالل، الكراء او الشيع 

و  العقا6ية  املمتلكات  تدبير 

تحصيل مداخلها .

59 شا6ع  عنوا3 املقر االجتماعي : 
 -  (8 6قم   1 الطابق  الز6قطوني 

20000 الدا6 الشيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:

السيد املهدي برحيل : 900 حصة 

بقيمة 00) د6هم للحصة.

00) حصة   : السيد معاد برحيل 

بقيمة 00) د6هم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  برحيل  املهدي  السيد 
حي ياسمينة 4 زنقة NR 07 14 عي3 

الشق 20000 الدا6 الشيضاء املغرب.

عنوانه)ا)  برحيل  معاد  السيد 
حي ياسمينة 4 زنقة NR 07 14 عي3 

الشق 20000 الدا6 الشيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  برحيل  املهدي  السيد 
حي ياسمينة 4 زنقة NR 07 14 عي3 

الشق 20000 الدا6 الشيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

فبراير 2022 تحت 6قم 4208)8.

(95I

SAGEST

SAYAMED
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
SAGEST

 N° 9 RUE IMAM MALIK 1er
 ETAGE APPT N° 4 VN FES ،

30000، FES MAROC
SAYAMED شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي الطابق 
السلفي 6قم 849 زنقة التوت 2 
نرجس ب - 30000 فا1 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

7(579
في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   (1
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. SAYAMED
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقا6ي.
الطابق   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
 2 التوت  زنقة   849 6قم  السلفي 

نرجس ب - 30000 فا1 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مشلغ 6أسمال الشركة: 0.000)5.3 

د6هم، مقسم كالتالي:
 : السماللي  عشدالحكيم  السيد 
د6هم   (00 بقيمة  حصة   22.(30

للحصة.
 : السماللي  لحسن  السيد 

4.80)210 بقيمة 00) د6هم.
 : السماللي  عشدالحكيم  السيد 

4955.20 بقيمة 00) د6هم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد لحسن السماللي عنوانه)ا) 
30000 فا1  19 شا6ع موالي 6شيد 

املغرب.
السماللي  عشدالحكيم  السيد 
6شيد  موالي  شا6ع   19 عنوانه)ا) 

30000 فا1 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

السماللي  عشدالحكيم  السيد 
6شيد  موالي  شا6ع   19 عنوانه)ا) 

30000 فا1 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   28 بتا6يخ  بفا1  التجا6ية 

2022 تحت 6قم )05).
(91I

COMPTA-ECO MAROC

LIZA TEXTIL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

6فع 6أسمال الشركة

COMPTA-ECO MAROC
 BD HASSAN II TISSIR II N ، (27

26100، BERRECHID MAROC
LIZA TEXTIL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي بالد الحاج 

علي املنطقة الصناعية للنسيج 
جماعة سيدي املكي عمالة برشيد - 

00)21 برشيد املغرب .
6فع 6أسمال الشركة

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.(1(8(

العام  الجمع  بمقت�سى 
فبراير   23 في  املؤ6خ  اإلستثنائي 
الشركة  6أسمال  6فع  تم   2022
د6هم«   (5.000.000« قد6ه  بمشلغ 
إلى  د6هم«   (7.000.000« من  أي 
 : طريق  عن  د6هم«   32.000.000«

تقديم حصص نقدية أو عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   28 بتا6يخ  ببرشيد  االبتدائية 

2022 تحت 6قم 7)2.
(97I

FIDUCIAIRE FARDI FATIMA SARL AU

ELMAZ IMMO 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
ELMAZ IMMO SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي )1 
 AV LALLA YACOUT ANGLE

 MUSTAPHA EL MAANI 2 EME
 ETAGE N 62 CENTRE RIAD -

20000 الدا6الشيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
534327

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   (1
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ELMAZ IMMO SARL AU
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقا6ي.
 1(  : االجتماعي  املقر  عنوا3 
 AV LALLA YACOUT ANGLE
 MUSTAPHA EL MAANI 2 EME
 ETAGE N 12 CENTRE RIAD -

20000 الدا6الشيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
 : القدميري  بد6  خالد  السيد 
000.) حصة بقيمة 00.000) د6هم 

للحصة.
السيد خالد بد6 القدميري : 000) 

بقيمة 00.000) د6هم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
القدميري  بد6  خالد  السيد 
النو6  حي  عثما3  سيدي  عنوانه)ا) 
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الدا6الشيضاء   84 6قم  د  مجموعة 

20700 الدا6الشيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

القدميري  بد6  خالد  السيد 

النو6  حي  عثما3  سيدي  عنوانه)ا) 

الدا6الشيضاء   84 6قم  د  مجموعة 

20700 الدا6الشيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

فبراير 2022 تحت 6قم 4798)8.

(98I

sofoget

SLY SOURCING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

sofoget

 Kenitra, 37 rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc

SLY SOURCING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 

الدا6الشيضاء 3) زنقة احمد 

توكي إقامة عروق طابق 3 ---- 

الدا6الشيضاء املغرب.

تفويت حصص
6قم التقييد في السجل التجا6ي 

.445285

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   202( دجنبر   09 في  املؤ6خ 

املصادقة على :

املرجاني  )ة)  السيد  تفويت 

حصة   300 الدين  اإلد6ي�سي عصام 

حصة   800 أصل  من  اجتماعية 

لفائدة السيد )ة) البشير الشوهالي نزا6 

بتا6يخ 09 دجنبر )202.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 (8 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

فبراير 2022 تحت 6قم 3104)8.

(99I

ائتمانية الخبرة

INJAZAT PROJET
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
6فع 6أسمال الشركة

ائتمانية الخبرة
49 زنقة املدينة ، 00)21، برشيد 

املغرب
INJAZAT PROJET شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي شا6ع 

محمد الخامس ا6ض السوق 6قم 
35 الطابق الرابع شقة 3) - 00)21 

برشيد املغرب.
6فع 6أسمال الشركة

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.1503

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   202( يوليوز   (2 في  املؤ6خ 
قد6ه  بمشلغ  الشركة  6أسمال  6فع 
من  أي  د6هم«   3.000.000«
»5.000.000 د6هم« إلى »8.000.000 
مقاصة  إجراء   : طريق  عن  د6هم« 
مع ديو3 الشركة املحددة املقدا6 و 

املستحقة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   (5 االبتدائية ببرشيد بتا6يخ 

)202 تحت 6قم 921.
200I

sofoget

SLY SOURCING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي3 مسير جديد للشركة

sofoget
 Kenitra, 37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
SLY SOURCING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 

الدا6الشيضاء 3) زنقة احمد 
توكي إقامة عروق طابق 3 - ----- 

الدا6الشيضاء املغرب.
تعيي3 مسير جديد للشركة

6قم التقييد في السجل التجا6ي 

.445285

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

)202 تم تعيي3  09 دجنبر  املؤ6خ في 

مسير جديد للشركة السيد)ة) البشير 

الشوهالي نزا6 كمسير آخر

تشعا لقشول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (8 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

فبراير 2022 تحت 6قم 3104)8.

20(I

الهدى لالستشا6ة ش م م

STE 13OR CASH

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

إنشاء فرع تابع للشركة

الهدى لالستشا6ة ش م م

6قم )7 شقة 9 شا6ع الز6قطوني 

املدينة الجديدة فا1 ، 30000، 

فا1 املغرب

STE 13OR CASH شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 6قم 3) 

تجزئة البرج صهريج كناوة - 30000 

فا1 املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة

6قم التقييد في السجل التجا6ي 

.70815

الوحيد  الشريك  قرا6  بمقت�سى 

املؤ6خ في 21 يناير 2022 تقر6 إنشاء 

و   - فرع تابع للشركة تحت التسمية 

) بالد  87 زنقة  الكائن بالعنوا3 6قم 

فا1   30000  - الشامي سهب الو6د 

املغرب و املسير من طرف السيد)ة) 

الشو6قادي محمد.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   22 بتا6يخ  بفا1  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 935.

202I

fiduciaire amaali sarl ائتمانية امعلي ش.م.م

IWSRANE PIECES AUTO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 fiduciaire ائتمانية امعلي ش.م.م
amaali sarl

6قم )3 الطابق االول شا6ع االمام 
الشخا6ي ايراك بوا6كا3 اكادير ، 

80040، اكادير املغرب
IWSRANE PIECES AUTO شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي بلوك ) 
6قم 324 مكر6 شا6ع جابر بن حيا3 
حي الهدى - 80070 اكادير املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
50585

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   2022 يناير   25
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.IWSRANE PIECES AUTO
بيع قطع   : غرض الشركة بإيجاز 
هياكل  اصالح   - السيا6ات  غيا6 

السيا6ات - تجا6ة عامة.
 ( بلوك   : عنوا3 املقر االجتماعي 
324 مكر6 شا6ع جابر بن حيا3  6قم 

حي الهدى - 80070 اكادير املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
 (.000  : السيد بحما3 عشد هللا 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد بحما3 عشد هللا عنوانه)ا) 
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حي اوملزا6 القليعة 81351 ايت ملول 
املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

السيد بحما3 عشد هللا عنوانه)ا) 
حي اوملزا6 القليعة 81351 ايت ملول 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   2( بتا6يخ  باكادير  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 08117).
203I

الهدى لالستشا6ة ش م م

STE BENADDA PROMO
إعال3 متعدد القرا6ات

الهدى لالستشا6ة ش م م
6قم )7 شقة 9 شا6ع الز6قطوني 
املدينة الجديدة فا1 ، 30000، 

فا1 املغرب
STE BENADDA PROMO »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوا3 مقرها االجتماعي: ك2 6قم 

480 تجزئة الحديقة ثغاث - 30000 
فا1 املغرب.

»إعال3 متعدد القرا6ات«
6قم التقييد في السجل التجا6ي: 

.1441(
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤ6خ في 25 يناير 2022
تم اتخاذ القرا6ات التالية: 

قرا6 6قم ): الذي ينص على مايلي: 
الى  للشركة  االجتماعي  املقر  تحويل 
تجزئة سعد   55 6قم  العنوا3 التالي: 

املرجة واد فا1. فا1 
قرا6 6قم 2: الذي ينص على مايلي: 
االجتماعية  الحصص  جميع  بيع 
التي في حوزة السيد حموصة احمد 

لفائدة السيد بنعدة عشد الرحمن
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند 6قم 4: الذي ينص على مايلي: 
عنوا3 املقر االجتماعي: 6قم 55 تجزئة 

سعد املرجة واد فا1. فا1 
بند 6قم 7: الذي ينص على مايلي: 
بنعدة  االجتماعية:  الحصص  توزيع 
بنعدة  حصة،   100 الرحمن  عشد 

محمد 300 حصة، بنعدة عشد االاله 
00) حصة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   22 بتا6يخ  بفا1  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 940.
204I

GESTION ALJANOUB

BONESCA MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GESTION ALJANOUB
زنقة تطوا3 حي السعادة عما6ة 6قم 
2 الطابق الثالث العيو3 ، 70000، 

العيو3 املغرب
BONESCA MAROC شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي تجزئة 6قم 
X 378 مدينة 25 ما16 العيو3 - 

70000 العيو3 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
405((

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   2(
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BONESCA MAROC
تثمي3   : بإيجاز  الشركة  غرض 
 , معالجتها   , جميع املنتجات الشحرية 

تجميدها , تعليبها,استيراد وتصدير 
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
6قم X 378 مدينة 25 ما16 العيو3 - 

70000 العيو3 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
السيد ميمو3 زها6 : 000.) حصة 

بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  زها6  ميمو3  السيد 
بني   2 الطابق   77 تجزئة بهيجة 6قم 

مالل 23000 بني مالل املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  زها6  ميمو3  السيد 
بني   2 الطابق   77 تجزئة بهيجة 6قم 

مالل 23000 بني مالل املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   28 االبتدائية بالعيو3 بتا6يخ 

2022 تحت 6قم 535.
205I

SAFA ACCOUNTING COMPANY

ELECTRO TAMODA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 SAFA ACCOUNTING
COMPANY

شا6ع الجيش امللكي اقامة ايما3 
الطابق 5 6قم 9 تطوا3 ، 93000، 

تطوا3 املغرب
ELECTRO TAMODA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي حي الرباط 

شا6ع النصر ممر )2 6قم 01 - 
93200 املضيق املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
3(04(

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   08
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ELECTRO TAMODA
تجا6ة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االجهزة االلكترونية
أشغال الكهرباء 

مختلف أشغال الشناء .
حي   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
الرباط شا6ع النصر ممر )2 6قم 01 

- 93200 املضيق املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 50.000 الشركة:  6أسمال  مشلغ 

د6هم، مقسم كالتالي:
 250  : السو�سي  أيوب  السيد 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة.
 250  : السو�سي  هشام  السيد 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  السو�سي  أيوب  السيد 
حي الرباط شا6ع النصر ممر )2 6قم 

01 93200 املضيق املغرب.
السيد هشام السو�سي عنوانه)ا) 
حي الرباط شا6ع النصر ممر )2 6قم 

01 93200 املضيق املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  السو�سي  أيوب  السيد 
حي الرباط شا6ع النصر ممر )2 6قم 

01 93200 املضيق املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   24 االبتدائية بتطوا3 بتا6يخ 

2022 تحت 6قم )11.
201I

BOUYA CONSULTIN 2

INSTATEX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BOUYA CONSULTIN 2
 AV MLY ABDELLAH ETG 2 33
NO 26، 90000، TANGER maroc
INSTATEX شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 29 عمر 

إبن العاص طابق 3 6قم 21 طنجة - 
90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
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محدودة ذات الشريك الوحيد 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

((1329
في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   202( أبريل   20
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.INSTATEX
تصنيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املالبس الجاهزة.
عمر   29  : عنوا3 املقر االجتماعي 
إبن العاص طابق 3 6قم 21 طنجة - 

90000 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (0.000 الشركة:  6أسمال  مشلغ 

د6هم، مقسم كالتالي:
السيد محمد 6�سى منضو6 : 00) 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
منضو6  6�سى  محمد  السيدة 
 8 6قم  زيدو3  إبن  زنقة  عنوانه)ا) 

90000 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
منضو6  6�سى  محمد  السيد 
 8 6قم  زيدو3  إبن  زنقة  عنوانه)ا) 

90000 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   28 بتا6يخ  بطنجة  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 4)2423.
207I

مركز اإلدا6ة الرقمية

مركز اإلدارة الرقمية
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مركز اإلدا6ة الرقمية
االقامة 6قم 5) املكتب 6قم 2 زنقة 

احمد طيب بنهيمة حي بالطو ، 
41000، اسفي املغرب

مركز اإلدا6ة الرقمية شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي االقامة 
6قم 5) املكتب 6قم 2 زنقة احمد 
طيب بنهيمة حي بالطو - 41000 

اسفي املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

(2523
في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   (8
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
مركز   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

اإلدا6ة الرقمية.
: املساعدة  غرض الشركة بإيجاز 

الرقمية
التجا6ة اإللكترونية

اإلستراتيجية  الد6اسة 
واالستشا6ات اإلدا6ية..

االقامة   : املقر االجتماعي  عنوا3 
احمد  زنقة   2 6قم  املكتب   (5 6قم 
 41000  - بالطو  حي  بنهيمة  طيب 

اسفي املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
االد6ي�سي عنوانه)ا)  السيد كريم 
01 الزنقة ف حي انس 41000 اسفي 

املغرب.
السيد مهدي عيساوي عنوانه)ا) 
تجزئة برج الناظو6 حي سيدي   841

بوزيد 41000 اسفي املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
االد6ي�سي عنوانه)ا)  السيد كريم 
01 الزنقة ف حي انس 41000 اسفي 

املغرب
السيد مهدي عيساوي عنوانه)ا) 
تجزئة برج الناظو6 حي سيدي   841

بوزيد 41000 اسفي املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   20 بتا6يخ  بآسفي  االبتدائية 

2022 تحت 6قم -.
208I

عمر بلغريب

H-BENAZ CONSEIL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

عمر بلغريب
75 شا6ع الحسيمة مكاتب االطلس 

الطابق الثالث املكتب )2 ، 30000، 
فا1 املغرب

H-BENAZ CONSEIL شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي إقامة 

فردو1 عما6ة د 8) شقة 9 الطابق 
) تجزئة دلية بنسودة - 30000 

فا1 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
7(413

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   (1
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. H-BENAZ CONSEIL
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
 CONSEIL DE( االستشا6ة والتسيير 

.(GESTION
إقامة   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
الطابق   9 8) شقة  فردو1 عما6ة د 
) تجزئة دلية بنسودة - 30000 فا1 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
 (.000  : بنعزي  هناء  السيدة 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  بنعزي  هناء  السيدة 
زنقة بكي3 إقامة معاد بن جشل 6قم 
 30000 صفرو  طريق   2 الوفاء   (1

فا1 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  بنعزي  هناء  السيدة 
زنقة بكي3 إقامة معاد بن جشل 6قم 
 30000 صفرو  طريق   2 الوفاء   (1

فا1 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   22 بتا6يخ  بفا1  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 930/2022.
209I

FIDUCIA-MID

STE GEO EDGE SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIA-MID
6قم 98 الطابق االول طريق مكنا1 
ميمالل ميدلت ، 54350، ميدلت 

ميدلت
STE GEO EDGE SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي الطابق 
الثاني تجزئة النخيل 2 6قم )8 - 

00)53 أز6و املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
(723

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   2022 يناير   2(
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
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الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 
باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. GEO EDGE SARL AU
 - مساح   : بإيجاز  غرض الشركة 

خشير أو طوبوغرافي.
الطابق   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
 -  8( 6قم   2 النخيل  تجزئة  الثاني 

00)53 أز6و املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
 (.000  : حمزة  اسكلو  السيد 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  حمزة  اسكلو  السيد 
18 زنقة محمد عشدو الشقة 1 اقامة 

اشبيلية 4000) القنيطرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  حمزة  اسكلو  السيد 
18 زنقة محمد عشدو الشقة 1 اقامة 

اشبيلية 4000) القنيطرة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   22 بتا6يخ  باز6و  االبتدائية 

2022 تحت 6قم 73.
2(0I

كافجيد

KESSAB ENERGY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

كافجيد
81 زنقة 15) مجموعة *ه* حي 
االلفة، 20220، الدا6 الشيضاء 

املغرب
KESSAB ENERGY شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 0) زنقة 

الشرا6دة الطابق السفلي بو6كو3 - 

20053 الشيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

534347

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   2022 يناير   21

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. KESSAB ENERGY

محطة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الوقود.
زنقة   (0  : عنوا3 املقر االجتماعي 

 - الطابق السفلي بو6كو3  الشرا6دة 

20053 الشيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:

 (.000  : كساب  حليمة  السيدة 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة حليمة كساب عنوانه)ا) 
 202(0  40 6قم   31 زنقة  حي الهناء 

الشيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة حليمة كساب عنوانه)ا) 
 202(0  40 6قم   31 زنقة  حي الهناء 

الشيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

فبراير 2022 تحت 6قم 4)41)8.

2((I

AMOURI CONSULTING

 STE CARRIERES
MABROUKA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
6فع 6أسمال الشركة

AMOURI CONSULTING
 Fès Lotissement Belair 2

 Dokkarat Bureau 2 Immeuble
 Espace Bureaux des Champs،

30000، FES MAROC
 STE CARRIERES MABROUKA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي فا1 ، 1 
شا6ع طنجة أطلس - 30000 فا1 

املغرب.
6فع 6أسمال الشركة

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.239((

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   20(2 غشت   01 في  املؤ6خ 
قد6ه  بمشلغ  الشركة  6أسمال  6فع 
من  أي  د6هم«   2.500.000«
 3.000.000« إلى  د6هم«   500.000«
تقديم حصص   : عن طريق  د6هم« 

نقدية أو عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   01 بتا6يخ  بفا1  التجا6ية 

2)20 تحت 6قم 2)8.
2(2I

CABINET NORD ASSISTANCE

RESIDENCE IBN ROCHD 2
فسخ عقد تسيير حر ألصل تجا6ي 

)األشخاص الطشيعيو3)
فسخ عقد تسيير حر ألصل تجا6ي
RESIDENCE IBN ROCHD 2

 (1 بمقت�سى عقد عرفي مؤ6خ في 
تم فسخ عقد التسيير   2022 فبراير 
السيد)ة)  طرف  من  املوقع  الحر 
)بصفته)ا)  الشحموطي  أحمد 
مالك)ة) لألصل التجا6ي) الحامل)ة) 
6قم  للتعريف  الوطنية  للشطاقة 
زنقة  بالعنوا3  القاطن)ة)   K38723
 - املقراع  جامع   21 6قم  اسكوسيا 
والسيد)ة)  املغرب  طنجة   90000
مسير)ة)  )بصفته)ا)  الد6اوي  كريم 

حرا )ة)) الحامل)ة) للشطاقة الوطنية 
القاطن)ة)   KA32411 للتعريف 6قم 
بالعنوا3 حي مرغوبة - 90050 أصيلة 
التجا6ي  بالسجل  واملسجل  املغرب 
تحت  باصيلة  االبتدائية  باملحكمة 

عدد 158 .
2(3I

GESTION ALJANOUB

AZNAJ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

GESTION ALJANOUB
زنقة تطوا3 حي السعادة عما6ة 6قم 
2 الطابق الثالث العيو3 ، 70000، 

العيو3 املغرب
AZNAJ شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي تجزئة 
6ياض الساقية 6قم 58 العيو3 - 

70000 العيو3 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

40509
في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   09
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AZNAJ
 , استيراد   : غرض الشركة بإيجاز 
تصدير , شراء , بيع , تسويق , توزيع 
واألجهزة  التنظيف  مواد  جميع 

اإللكترونية ....
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
 - العيو3   58 6قم  الساقية  6ياض 

70000 العيو3 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مشلغ 6أسمال الشركة: 000.000.) 

د6هم، مقسم كالتالي:
 5.000  : الجماني  نجاة  السيدة 
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حصة بقيمة 00) د6هم للحصة.
التوبالي  االد6ي�سي  عزيزة  السيدة 
د6هم   (00 بقيمة  حصة   5.000  :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  الجماني  نجاة  السيدة 
حي االسماعيلية شا6ع موالي يوسف 
العيو3   70000 العيو3   21 6قم 

املغرب.
التوبالي  االد6ي�سي  عزيزة  السيدة 
 38 6قم  فبراير   28 شا6ع  عنوانه)ا) 
الحي الحسني العيو3 70000 العيو3 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  الجماني  نجاة  السيدة 
حي االسماعيلية شا6ع موالي يوسف 
العيو3   70000 العيو3   21 6قم 

املغرب
التوبالي  االد6ي�سي  عزيزة  السيدة 
 38 6قم  فبراير   28 شا6ع  عنوانه)ا) 
الحي الحسني العيو3 70000 العيو3 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   28 االبتدائية بالعيو3 بتا6يخ 

2022 تحت 6قم 534/2022.
2(4I

GESTION ALJANOUB

 POLYCLINIQUE DE
LAAYOUNE

إعال3 متعدد القرا6ات

GESTION ALJANOUB
زنقة تطوا3 حي السعادة عما6ة 6قم 
2 الطابق الثالث العيو3 ، 70000، 

العيو3 املغرب
 POLYCLINIQUE DE LAAYOUNE

»شركة ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوا3 مقرها االجتماعي: شا6ع 

محمد الساد1 العيو3 - 70000 
العيو3 املغرب.

»إعال3 متعدد القرا6ات«
6قم التقييد في السجل التجا6ي: 

.(8829
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤ6خ في 09 ما16 2020
تم اتخاذ القرا6ات التالية: 

قرا6 6قم ): الذي ينص على مايلي: 
تفويت السيد عادل الخطابي 25000 
 : كاالتي  مقسمة  اجتماعية  حصة 
موالي  السيد  لفائدة  5000)حصة 
حصة   5000  , الرشيد  ولد  حمدي 
القمر و5000  السيد محمد  لفائدة 

حصة لفائدة السيد احمد القوبع 
قرا6 6قم 2: الذي ينص على مايلي: 
الخطابي من  السيد عادل  استقالة 
التسيير و ابقاء السيد موالي حمدي 
القمر  محمد  السيد  و  الرشيد  ولد 
كمسيرين  القوبع  احمد  السيد  و 

لشركة ملدة غير محدودة
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
على  ينص  الذي   :1-7 6قم  بند 
تفويت السيد عادل الخطابي  مايلي: 
مقسمة  اجتماعية  حصة   25000
5000)حصة لفائدة السيد   : كاالتي 
 5000  , الرشيد  ولد  حمدي  موالي 
القمر  محمد  السيد  لفائدة  حصة 
السيد احمد  لفائدة  حصة  و5000 

القوبع 
بند 6قم 4): الذي ينص على مايلي: 
الخطابي من  السيد عادل  استقالة 
التسيير و ابقاء السيد موالي حمدي 
القمر  محمد  السيد   , الرشيد  ولد 
كمسيرين  القوبع  احمد  السيد  و 

لشركة ملدة غير محدودة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما16   (9 االبتدائية بالعيو3 بتا6يخ 

2020 تحت 6قم 795/2020.
2(5I

CAFIGEC

SMB IMMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

CAFIGEC
 rue al, fourat 2éme etage 39
 maarif 39 rue al, fourat 2éme
 etage maarif، 20100، casa

maroc

SMB IMMO شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 51 شا6ع 
موالي يوسف الطابق 3 الشقة 6قم 
4) - 00)20 الدا6 الشيضاء املغرب.

تفويت حصص
6قم التقييد في السجل التجا6ي 

.49(927
الوحيد  الشريك  قرا6  بمقت�سى 
تمت   2022 فبراير   22 في  املؤ6خ 

املصادقة على :
سيدي محمد  )ة)  تفويت السيد 
حصة   (.000 باهلل  املحفوظ 
حصة   (00 أصل  من  اجتماعية 
الحيا3  ابو  أمي3  )ة)  السيد  لفائدة 

بتا6يخ 22 فبراير 2022.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 28 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

فبراير 2022 تحت 6قم 4832)8.
2(1I

FADIFISC

PRIMEVER TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FADIFISC
شا6ع املقاومة 6قم 2 الطابق االول 

عما6ة امزيل و الز6كدي اكادير 
 AVENUE AL MOUQ N°02 1ER
 ETAGE IMM AMZIL ET ZERKDI

AGADIR، 80000، اكادير املغرب
PRIMEVER TRANS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طو6 التصفية)
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي كراج 6قم 
12 تجزئة 458 حي القد1 اكادير - 

80000 اكادير املغرب.
حل شركة

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.45433

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقر6   2020 دجنبر   (8 في  املؤ6خ 
ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 
 PRIMEVER الوحيد  الشريك  ذات 
 (00.000 6أسمالها  مشلغ   TRANS

اإلجتماعي  مقرها  وعنوا3  د6هم 
كراج 6قم 12 تجزئة 458 حي القد1 
اكادير - 80000 اكادير املغرب نتيجة 
ل : الفسخ املسشق و تصفية الشركة.
كراج  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 - تجزئة حي القد1 اكادير   12 6قم 

80000 اكادير املغرب. 
و عي3:

و  الكس  الرحيم  عشد  السيد)ة) 
عنوانه)ا) 1 م ج GR 5 شا6ع 8 6قم 
املغرب  الشيضاء  الدا6   20000  4(

كمصفي )ة) للشركة.
الحدود  اإلقتضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تشليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية : 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   09 بتا6يخ  باكادير  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 08498).
2(7I

TARRAS IMAD

STE SALAH TRAD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TARRAS IMAD
 DOUAR LAAZIB ZOUMI ،

16200، OUAZZANE MAROC
STE SALAH TRAD شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي دوا6 
الرميلة بني كلة - 1200) وزا3 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
(907

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   07
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 
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الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SALAH TRAD
: مقاول في  غرض الشركة بإيجاز 

االشغال املختلفة
تاجر في لوازم و معدات املكاتب

تاجر في قطع السيا6ات.
دوا6   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
وزا3   (1200  - كلة  بني  الرميلة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
السيد هندي صالح الدين : 000.) 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الدين  صالح  هندي  السيد 
حي العدير شا6ع الحدائق  عنوانه)ا) 

6قم )) 1200) وزا3 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
الدين  صالح  هندي  السيد 
حي العدير شا6ع الحدائق  عنوانه)ا) 

6قم )) 1200) وزا3 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   22 بتا6يخ  بوزا3  االبتدائية 

2022 تحت 6قم 3418.
2(8I

ائتمانية الخبرة

EMISTAM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
6فع 6أسمال الشركة

ائتمانية الخبرة
49 زنقة املدينة ، 00)21، برشيد 

املغرب
EMISTAM شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 33) شا6ع 
محمد سميحة سيدي عمر - 00)21 

برشيد املغرب.
6فع 6أسمال الشركة

6قم التقييد في السجل التجا6ي 

.(0833

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم   202( يوليوز   (2 في  املؤ6خ 

قد6ه  بمشلغ  الشركة  6أسمال  6فع 

من  أي  د6هم«   (.400.000«

»00.000).) د6هم« إلى »2.500.000 

مقاصة  إجراء   : طريق  عن  د6هم« 

مع ديو3 الشركة املحددة املقدا6 و 

املستحقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   (5 االبتدائية ببرشيد بتا6يخ 

)202 تحت 6قم 928.

2(9I

JURISTAR

IMMO SARDA SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

JURISTAR
الرقم 55 الشقة) الطابق االول 

شا6ع مراكش ، 25000، خريشكة 

املغرب

IMMO SARDA SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي الرقم 125 

بلوك 1 حي 6ياض - 25000 خريشكة 

املغرب.

تفويت حصص
6قم التقييد في السجل التجا6ي 

.4107

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   20(7 فبراير   20 في  املؤ6خ 

املصادقة على :

 SALVATORE )ة)  السيد  تفويت 

COMIDA 500 حصة اجتماعية من 

أصل 000.) حصة لفائدة السيد )ة) 

MARIO COMIDA بتا6يخ 20 فبراير 

.20(7

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

ما16   2( االبتدائية بخريشكة بتا6يخ 

7)20 تحت 6قم 08).

220I

BUREAU ESSOUFYANI

SOCIETE PRIMEFILM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BUREAU ESSOUFYANI
 HAY ESSALAM AVENUE

 PRINCE MOULAY ABDELLAH
 RUE ALJAZIRA ALKHADRA ،
70000، LAAYOUNE MAROC

SOCIETE PRIMEFILM شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي حي القد1 
الرقم 92) ج عما6ة 03 محج محمد 

الساد1 املكتب 02 - 70000 
العيو3 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
40497

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   2022 يناير   (5
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE PRIMEFILM
اإلنتاج   : بإيجاز  الشركة  غرض 
اإلنتاج  و  الشصري  السمعي 
السهرات  تنظيم   - السينيمائي 
إنتاج   - والحفالت ومختلف الندوات 
كراء   - السينمائية  األفالم  وتوزيع 
معدات التصوير واإلنتاج السينمائي 
 - عامة  تجا6ة   - الشصري  السمعي 
خدمات   ...  - واإلستيراد  التصدير 

أخرى متنوعة..
حي   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
القد1 الرقم 92) ج عما6ة 03 محج 
محمد الساد1 املكتب 02 - 70000 

العيو3 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 300.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
 (.500  : ابراهيمي  السيد أشرف 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة.
 (.500  : ابراهيمي  السيد بوشتى 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد أشرف ابراهيمي عنوانه)ا) 
28 زنقة 6اسي3 إقامة جوهرة القد1 
الشيضاء   20000 قلو6ي  فال   2 ش 

املغرب.
السيد بوشتى ابراهيمي عنوانه)ا) 
28 زنقة 6اسي3 إقامة جوهرة القد1 
الشيضاء   20000 قلو6ي  فال   2 ش 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد أشرف ابراهيمي عنوانه)ا) 
28 زنقة 6اسي3 إقامة جوهرة القد1 
الدا6   20000 قلو6ي  فال   2 ش 

الشيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   25 االبتدائية بالعيو3 بتا6يخ 

2022 تحت 6قم 525/2022.

22(I

الهدى لالستشا6ة ش م م

STE GC DEVELOPEMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

الهدى لالستشا6ة ش م م
6قم )7 شقة 9 شا6ع الز6قطوني 
املدينة الجديدة فا1 ، 30000، 

فا1 املغرب
 STE GC DEVELOPEMENT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 6قم 24 
زنقة االمل حي الحسني 2 طريق عي3 

الشقف - 30000 فا1 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
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6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
7(45(

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   0(
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GC DEVELOPEMENT
أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 
مختلفة، معامالت، استيراد و تصدير 

و كل ما يتعلق بالهدف االجتماعي..
 24 6قم   : عنوا3 املقر االجتماعي 
2 طريق عي3  زنقة االمل حي الحسني 

الشقف - 30000 فا1 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
 (.000  : محمد  الشرقي  السيد 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  محمد  الشرقي  السيد 
حد   253 الرقم  الزهراء  تجزئة 
برشيد   21(00 برشيد  السوالم 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  محمد  الشرقي  السيد 
حد   253 الرقم  الزهراء  تجزئة 
برشيد   21(00 برشيد  السوالم 

املغرب
تم اإليداع القانوني ب- بتا6يخ 22 

فبراير 2022 تحت 6قم 920.
222I

LOUGAGHI

تليفونيك
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LOUGAGHI

 RES AL BADRE GH 16 IMMO
 5 APPT 13 SIDI BERNOUSI ،

20000، CASABLANCA MAROC
تليفونيك شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 41 شا6ع 
الز6قطوني الطابق التاني شقة 1 - 

20000 الدا6 الشيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

53((5(
في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   2022 يناير   03
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

تليفونيك.
شراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 
؛معدات  وملحقاتها  الهواتف  وبيع 

الكمشيوتر
إصالح أجهزة الكمشيوتر والهاتف 

وإصالحها ؛.
41 شا6ع  عنوا3 املقر االجتماعي : 
 -  1 الز6قطوني الطابق التاني شقة 

20000 الدا6 الشيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
السيد عشد الواسع محمد : 000.) 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
محمد  الواسع  عشد  السيد 
عما6ة   4 ديا6 االندلس ج  عنوانه)ا) 
1 طابق 7 بوسكو6ة 20000 النواصر 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
محمد  الواسع  عشد  السيد 
عما6ة   4 ديا6 االندلس ج  عنوانه)ا) 
1 طابق 7 بوسكو6ة 20000 النواصر 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجا6ية بالدا6 الشيضاء بتا6يخ - تحت 

6قم -.

223I

FIDORO MULTI-SERVICES

 STE EL AIADI HASSAN DE
COMMERCE GENERAL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDORO MULTI-SERVICES
 GR 192 IMM 3 NR 7 DAKHLA ،

73000، DAKHLA MAROC
 STE EL AIADI HASSAN DE

COMMERCE GENERAL شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي حي 

العودة )0، بلوك 5، 6قم 2)، مركز 
بئركندوز، أوسرد. - 73000 الداخلة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
20719

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   2022 يناير   24
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 STE EL : اإلقتضاء بمختصر تسميتها
 AIADI HASSAN DE COMMERCE

.GENERAL
التجا6ة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
اللحوم  الغذائية،  املواد  جميع  في 
الشيضاء والحمراء، استيراد وتصدير..
حي   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
2)، مركز  5، 6قم  بلوك   ،0( العودة 
الداخلة   73000  - بئركندوز، أوسرد. 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .

 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:

 (.000  : العيادي  حسن  السيد 

حصة بقيمة 100,00 د6هم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

العيادي عنوانه)ا)  السيد حسن 

الداخلة 73000 الداخلة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

العيادي عنوانه)ا)  السيد حسن 

الداخلة 73000 الداخلة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 03 بتا6يخ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

فبراير 2022 تحت 6قم 87).

224I

ائتمانية املحاسشة والقانونية والضريبية سكينة

C2A TRANS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

ائتمانية املحاسشة والقانونية 

والضريبية سكينة

53) زنقة ابن خزيمة 53) زنقة ابن 

خزيمة، 90000، طنجة املغرب

C2A TRANS SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي برانص )0 

شا6ع 21 6قم 7 حي الجديد - 90000 

طنجة املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
6قم التقييد في السجل التجا6ي 

.((((3(

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤ6خ في 27 أكتوبر )202 تم تحويل 

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
حي   7 6قم   21 شا6ع   0( »برانص 

إلى  90000 طنجة املغرب«   - الجديد 

الطابق األول من إقامة   C5 الرقم   «

بن  حافظ  شا6ع  أنز6ا3  األندلس 

90000 طنجة   -  (27 عشد الشا6 6قم 

املغرب«.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نونبر   (0 بتا6يخ  بطنجة  التجا6ية 

)202 تحت 6قم 9853.
225I

CAP ADVISORY

AB INSIDE
إعال3 متعدد القرا6ات

CAP ADVISORY
 BD MOHAMMED V ,95

 ETAGE 1 CASABLANCA 95,
 BD MOHAMMED V ETAGE
 1 CASABLANCA، 20000،

CASABLANCA MAROC
AB INSIDE »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
وعنوا3 مقرها االجتماعي: 55 

 BD ZERKTOUNI 1er ETAGE
 Q.H-CASABLANCA MAROC - -

.CASABLANCA MAROC
»إعال3 متعدد القرا6ات«

6قم التقييد في السجل التجا6ي: .
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤ6خ في )0 دجنبر )202
تم اتخاذ القرا6ات التالية: 

على  ينص  الذي   :( 6قم  قرا6 
املوافقة على التحويل املقترح  مايلي: 
املحول  بومهدي  السيدة جيها3  بي3 
أحمدي  نسرين  والسيدة  جهة؛  من 
املحال إليها من جهة أخرى ما يصل 

إلى خمسي3 )50) سهًما.
قرا6 6قم 2: الذي ينص على مايلي: 
تحول شكل الشركة من شركة ذات 
إلى   »SARL« محدودة  مسؤولية 
شركة ذات مسؤولية محدودة دات 

 »SARL AU« الشريك الوحيد
قرا6 6قم 3: الذي ينص على مايلي: 
استقالة السيدة جيها3 بومهدي من 

واليتها كمسيرة للشركة
قرا6 6قم 4: الذي ينص على مايلي: 
تعيي3 مسيرة جديدة السيدة ناجية 

العدلوني
قرا6 6قم 5: الذي ينص على مايلي: 
للشركة  األسا�سي  النظام  مراجعة 

واملصادقة عليه
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند 6قم ): الذي ينص على مايلي: 
املتعلقة   ( املادة  نصوص  تعديل 

بالشكل القانوني
بند 6قم 1: الذي ينص على مايلي: 

املادة 1 املتعلقة باملساهمات
بند 6قم 7: الذي ينص على مايلي: 

املادة 7 املتعلقة برأ1 املال
بند 6قم 4): الذي ينص على مايلي: 

املادة 4) املتعلقة بتعيي3 املسير 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

دجنبر )202 تحت 6قم 0070)8.
221I

la sincérité إنتمائية 

STE BELATIK
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

la sincérité إنتمائية
زنقة بئر أنز6ا3 عما6ة ٣ الشقة 
١٣ شا6ع محمد الخامس فا1 ، 

30000، فا1 املغرب
STE BELATIK شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي : 

أوطابوعشا3 املركز تاونات - 34001 
أوطابوعشا3 املركز تاونات املغرب.

قفل التصفية
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

.279
الوحيد  الشريك  قرا6  بمقت�سى 
تقر6 حل   2022 يناير   05 املؤ6خ في 
STE BELATIK شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد مشلغ 
وعنوا3  د6هم   (00.000 6أسمالها 
مقرها اإلجتماعي أوطابوعشا3 املركز 
أوطابوعشا3 املركز   34001  - تاونات 
تاونات املغرب نتيجة ليصشح الوضع 
 (1/4( 6بع  أقل من  للشركة  الصافي 
6أ1 املال ، املساهم الوحيد املطلوب 
للقيام بالتصفية اإلجمالية للشركة.

و عي3:
و  بلعتيق  عشدالعالي  السيد)ة) 
أوطابوعشا3 املركز تاونات  عنوانه)ا) 

)ة)  تاونات املغرب كمصفي   34001
للشركة.

الجمعية  انعقاد  تم  قد  و 
وفي   2022 يناير   05 الختامية بتا6يخ 
 34001  - أوطابوعشا3 املركز تاونات 

تاونات املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   (5 بتا6يخ  بفا1  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 19/2022.
227I

SOUSS-FISC SARL

 SOCIETE BOUMAREG &
COMPANIE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

SOUSS-FISC SARL
 N°1 APP. N°1 AV.

 MARRAKECHE TAGHZOUTE
 INEZGANE PREFECTURE

 D›INEZGANE AIT MELLOUL،
86350، INEZGANE MAROC
 SOCIETE BOUMAREG &

COMPANIE شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 6قم 40 
بلوك تل�سي الحي الصناعي اكادير - 

80000 اكادير املغرب.
تفويت حصص

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.(8(29

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   202( يوليوز   08 في  املؤ6خ 

املصادقة على :
تفويت السيد )ة) عشدهللا بوغروم 
 25 أصل  من  اجتماعية  حصة   25
)ة) علي بومرك  حصة لفائدة السيد 

بتا6يخ 08 يوليوز )202.
محفوظ سياد  )ة)  تفويت السيد 
 25 أصل  من  اجتماعية  حصة   25
)ة) علي بومرك  حصة لفائدة السيد 

بتا6يخ 08 يوليوز )202.
تفويت السيد )ة) نعيمة بومرك 3 
حصة   3 حصة اجتماعية من أصل 
)ة) علي بومرك بتا6يخ  لفائدة السيد 

08 يوليوز )202.

تفويت السيد )ة) امي3 الحسني 9 
حصة   9 حصة اجتماعية من أصل 
)ة) علي بومرك بتا6يخ  لفائدة السيد 

08 يوليوز )202.
تفويت السيد )ة) سا6ة الحسني 5 
حصة   5 حصة اجتماعية من أصل 
)ة) علي بومرك بتا6يخ  لفائدة السيد 

08 يوليوز )202.
تفويت السيد )ة) محمد الحسني 
4 حصة اجتماعية من أصل 4 حصة 
)ة) علي بومرك بتا6يخ  لفائدة السيد 

08 يوليوز )202.
ايت  فاطمة  )ة)  السيد  تفويت 
بومية 4 حصة اجتماعية من أصل 4 
)ة) علي بومرك  حصة لفائدة السيد 

بتا6يخ 08 يوليوز )202.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
فبراير   28 بتا6يخ  باكادير  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 08747).
228I

فيطراسكو

شركة طوب ساري سكن
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

فيطراسكو
6قم 38 زنقة 1) نونبر شقة 6قم 
) فا1 املدينة الجديدة فا1، 

30000، فا1 املغرب
شركة طوب سا6ي سكن شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 6قم )), 
شا6ع عشدالسالم املصطاوي, حي 

االدا6سة فا1 30000 فا1 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

7(459
في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   2022 يناير   27
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
شركة   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 
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طوب سا6ي سكن.
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقا6ي.
 ,(( 6قم   : عنوا3 املقر االجتماعي 
حي  املصطاوي,  عشدالسالم  شا6ع 
االدا6سة فا1 30000 فا1 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : املغرب سنة .

 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 
د6هم، مقسم كالتالي:

السيد االنصا6ي عشداملجيد : 500 
حصة بقيمة 00) د6هم للحصة.

 500  : محمد  االنصا6ي  السيد 
حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عشداملجيد  االنصا6ي  السيد 
تجزئة الفضيلة,   ,53 6قم  عنوانه)ا) 
الشقف  عي3  طريق   ,4 6قم  شقة 

30000 فا1 املغرب.
السيد االنصا6ي محمد عنوانه)ا) 
6قم )), شا6ع عشدالسالم املصطاوي, 

حي االدا6سة 30000 فا1 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عشداملجيد  االنصا6ي  السيد 
تجزئة الفضيلة,   ,53 6قم  عنوانه)ا) 
الشقف  عي3  طريق   ,4 6قم  شقة 

30000 فا1 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   22 بتا6يخ  بفا1  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 924.
229I

maitre Jamal MOHADA موثق

 PHARMACIE LABORATOIRE
LE PONT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

maitre Jamal MOHADA موثق
زاوية شا6ع محمد الساد1 و 

طريق تا6كة اقامة كا6ولي3 الطابق 
االول الشقة 6قم 2 جليز مراكش ، 

40000، مراكش املغرب
 PHARMACIE LABORATOIRE

LE PONT شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي حي 

املسيرة )د 6قم 11 مراكش - 40000 
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
(23(49

في  مؤ6خ  موثق  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   03
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 PHARMACIE LABORATOIRE LE

. PONT
مختبر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

التحاليل الطشية 
صيدلية .

حي   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
املسيرة )د 6قم 11 مراكش - 40000 

مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مشلغ 6أسمال الشركة: 3.725.700 

د6هم، مقسم كالتالي:
السيدة فاطمة الزهراء الودغيري 
: اصل تجا6ي معد لصيدلىة ومختبر 
 3.725.700 التحاليل الطشية بقيمة 

د6هم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة فاطمة الزهراء الودغيري 
عنوانه)ا) مراكش تجزئة الزهراء 6قم 

29 تا6كة 40000 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة فاطمة الزهراء الودغيري 
عنوانه)ا) مراكش تجزئة الزهراء 6قم 

29 تا6كة 40000 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   25 بتا6يخ  بمراكش  التجا6ية 
2022 تحت 6قم 33330).

230I

STE TIRES CAR

STE TIRES CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

STE TIRES CAR
حي املسيرة 03 شا6ع عشدالرحيم 

بوعشيد 6قم 02) ، 73000، الداخلة 
املغرب

STE TIRES CAR شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي : حي 

املسيرة 03 شا6ع عشدالرحيم بوعشيد 
6قم 02) - 73000 الداخلة املغرب.

قفل التصفية
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

.274(
الوحيد  الشريك  قرا6  بمقت�سى 
تقر6   2022 فبراير   (1 في  املؤ6خ 
ذات  شركة   STE TIRES CAR حل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 
 (00.000 6أسمالها  مشلغ  الوحيد 
اإلجتماعي حي  د6هم وعنوا3 مقرها 
املسيرة 03 شا6ع عشدالرحيم بوعشيد 
الداخلة املغرب   73000  -  (02 6قم 
نتيجة لالنه لم يعد قاد6ا على تحقق 
اجله  من  انشاء  تم  الذي  الغرض 

الشركة .
و عي3:

الشاوش  محمد  السيد)ة) 
التجزئة   (58 6قم  عنوانه)ا)  و 
اكادير   80000 بنسركاو  العسكرية 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
حي  وفي   2022 فبراير   (1 بتا6يخ 
املسيرة 03 شا6ع عشدالرحيم بوعشيد 

6قم 02) - 73000 الداخلة املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتا6يخ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

فبراير 2022 تحت 6قم 356/2022.
23(I

CFCIM

 FICARB
فيكارب

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CFCIM
5) شا6ع مر1 السلطا3 ، 30)20، 

الدا6 الشيضاء املغرب
FICARB فيكا6ب شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 0) زنقة 
الحرية الطابق الثالث - شقة 5 - 

20000 الدا6 الشيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
534079

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   202( غشت   3(
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

FICARB فيكا6ب.
بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
وأدوات  الصناعية  املستلزمات 

القطع للميكانيك.
زنقة   (0  : عنوا3 املقر االجتماعي 
 -  5 شقة   - الثالث  الطابق  الحرية 

20000 الدا6 الشيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 عام سنة .
 (0.000 الشركة:  6أسمال  مشلغ 

د6هم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد 6يتشا6د 6والند عنوانه)ا) 
 42320 زنقة دو بالت دو بوي   820

فا6ناي فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األسماء   
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ومواطن مسيري الشركة:
السيد 6يتشا6د 6والند عنوانه)ا) 
 42320 زنقة دو بالت دو بوي   820

فا6ناي فرنسا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجا6ية بالدا6 الشيضاء بتا6يخ - تحت 

6قم -.
232I

LYNCIS

LYNCIS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LYNCIS
45) شا6ع محمد الخامس الطابق 
 Tanger ،90000 ، 28 الرابع شقة

Maroc
LYNCIS شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي شا6ع 
منصو6 الدهبي اقامة مايسيل 

الطابق 1 6قم 73 طنجة - 90000 
طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
(24919

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   (8
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LYNCIS
تصنيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
معدات التركيشات الكهربائية وتصنيع 

أجهزة اإلنا6ة الكهروضوئية.
شا6ع   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
مايسيل  اقامة  الدهبي  منصو6 
 90000  - طنجة   73 6قم   1 الطابق 

طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 
د6هم، مقسم كالتالي:

 (.000  : الحديوي  مراد  السيد 
حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الحديوي  مراد  السيد 
بلجيكا 030) بلجيكا بلجيكا.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  الحديوي  مراد  السيد 
بلجيكا 030) بلجيكا بلجيكا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   28 بتا6يخ  بطنجة  التجا6ية 

2022 تحت 6قم -.
233I

فيطراسكو

شركة انصار الفضل برومو
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

فيطراسكو
6قم 38 زنقة 1) نونبر شقة 6قم 
) فا1 املدينة الجديدة فا1، 

30000، فا1 املغرب
شركة انصا6 الفضل برومو شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي محل 6قم 
2, قطعة 6قم 59, تجزئة اهال, مرجة, 

فا1 30000 فا1 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
7(573

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   02
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
شركة   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

انصا6 الفضل برومو.
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقا6ي.
عنوا3 املقر االجتماعي : محل 6قم 
2, قطعة 6قم 59, تجزئة اهال, مرجة, 

فا1 30000 فا1 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
السيد االنصا6ي ابسدي : 000.) 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
ابسدي  االنصا6ي  السيد 
شا6ع عمر  مكر6,   23 6قم  عنوانه)ا) 
فا1   30000 دكرات  الخطاب,  ابن 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
ابسدي  االنصا6ي  السيد 
شا6ع عمر  مكر6,   23 6قم  عنوانه)ا) 
فا1   30000 دكرات  الخطاب,  ابن 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   28 بتا6يخ  بفا1  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 048).
234I

 WORLD ART CONSULTING SARL par

abréviation WACON SARL

 TINGIS PSYCHOLOGICAL
SUPPORT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 WORLD ART CONSULTING
 SARL par abréviation WACON

SARL
زاوية شا6ع أبي جرير الطبري 

وزنقة عشد الرحما3 ناصر، إقامة 
املنصو6، الطابق األول، الشقة 6قم 

2 ، 90000، طنجة املغرب
 TINGIS PSYCHOLOGICAL

SUPPORT شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 83) شا6ع 
ولي العهد، مركز NREA، الطابق 
األ6�سي، املكتب 6قم 3) - 90000 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
(24939

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 TINGIS : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.PSYCHOLOGICAL SUPPORT
التمثيل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
في  والدعم  االجتماعية  واملشو6ة 
االجتماعية  الشؤو3  إدا6ة  مجال 

واالقتصادية لألفراد والشركات..
عنوا3 املقر االجتماعي : 83) شا6ع 
الطابق   ،NREA مركز  العهد،  ولي 
 90000  -  (3 6قم  املكتب  األ6�سي، 

طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
 (00  : شكدالي  شهرزاد  السيدة 

حصة بقيمة 000.) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
شكدالي  شهرزاد  السيدة 
عنوانه)ا) شا6ع موالي 6شيد 90000 

طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
شكدالي  شهرزاد  السيدة 
عنوانه)ا) شا6ع موالي 6شيد 90000 

طنجة املغرب
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   25 بتا6يخ  بطنجة  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 393)25.
235I

CYH

 STE GHANIM IMPORT
EXPORT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

CYH
 BD MOHAMMED

 BENABDELLAH IMM 25
 OUJDA، 60000، OUJDA

MAROC
 STE GHANIM IMPORT EXPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طو6 التصفية)
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي العيو3 

91 طريق الخميس العيو3 15450 
العيو3 املغرب.

حل شركة
6قم التقييد في السجل التجا6ي 

.2(233
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤ6خ في 27 يوليوز )202 تقر6 حل 
 STE شركة ذات املسؤولية املحدودة
GHANIM IMPORT EXPORT مشلغ 
وعنوا3  د6هم   50.000 6أسمالها 
طريق   91 العيو3  اإلجتماعي  مقرها 
العيو3   15450 العيو3  الخميس 

املغرب نتيجة ل : حل شركة .
و حدد مقر التصفية ب العيو3 
 15450 العيو3  الخميس  طريق   91

العيو3 املغرب. 
و عي3:

السيد)ة) بشير غانيم و عنوانه)ا) 
املغرب  العيو3   15450 العيو3 

كمصفي )ة) للشركة.
الحدود  اإلقتضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تشليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية : 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
دجنبر   08 بتا6يخ  بوجدة  التجا6ية 

)202 تحت 6قم 88)4.
231I

CYH

STE RIDANA TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

CYH
 BD MOHAMMED

 BENABDELLAH IMM 25
 OUJDA، 60000، OUJDA

MAROC
STE RIDANA TRANS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي : 9) زنقة 
9 فيالج والد شريف واد نشف سدي 

معافئ وجدة 10000 وجدة املغرب.
قفل التصفية

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
.21157

الوحيد  الشريك  قرا6  بمقت�سى 
تقر6 حل   202( ماي   (8 في  املؤ6خ 
شركة ذات   STE RIDANA TRANS
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 
الوحيد مشلغ 6أسمالها 0.000) د6هم 
 9 9) زنقة  وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 
فيالج والد شريف واد نشف سدي 
املغرب  وجدة   10000 وجدة  معافئ 

نتيجة لقفل التصفية.
و عي3:

و  سليماني  6ضوا3  السيد)ة) 
وجدة   10000 وجدة  عنوانه)ا) 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
بتا6يخ 8) ماي )202 وفي 9) زنقة 9 
فيالج والد شريف واد نشف سدي 

معافئ وجدة 10000 وجدة املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   27 بتا6يخ  بوجدة  التجا6ية 

2022 تحت 6قم )30.
237I

السالوي حسن

هولدينك جينيرال دي 
ديكاسيون

شركة املساهمة
وفاة شريك

السالوي حسن
5))شا6ع 2 ما16 الدا6 الشيضاء، 

2000، الدا6 الشيضاء املغلرب
هولدينك جينيرال دي ديكاسيو3 

شركة املساهمة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 6قم 4 زنقة 
العقعق وازيس املعا6يف - 0)204 

الدا6 الشيضاء املغرب.
وفاة شريك

6قم التقييد في السجل التجا6ي -.
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
)202 تم اإلعالم  03 نونبر  املؤ6خ في 
بوفاة الشريك محمد بنيحيى و توزيع 
لرسم   

ً
تشعا الو6ثة  على  حصصه 

 202( أكتوبر   05 في  املؤ6خ  اإل6اثة 
بالشكل األتي :

 (29.325  ، السيد)ة) نجية قشاج 
حصة .

 ، بنيحيى  احمد  السيد)ة) 
0)).312 حصة .

السيد)ة) ملياء بنيحيى ، 055.)8) 
حصة .

السيد)ة) نزهة بنيحيى ، 055.)8) 
حصة .

 ، بنيحيى  اسماء  السيد)ة) 
055.)8) حصة .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (0 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

دجنبر )202 تحت 6قم )80392.
238I

MEKNES CONTROLE SARL-AU

MEKNES CHRONO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MEKNES CONTROLE SARL-AU
 AV.HAROUNE ERRACHID

 IM.24 APT.2 1ER ETAGE V.N
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
MEKNES CHRONO شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 6قم 14 
الحي الصناعي سيدي بوزكري - 

50000 مكنا1 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
55497

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   2022 يناير   (2
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MEKNES CHRONO
غرض الشركة بإيجاز : النيكو1.

 14 6قم   : عنوا3 املقر االجتماعي 
 - بوزكري  سيدي  الصناعي  الحي 

50000 مكنا1 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
 (.000  : السيد بنيايا بالل محمد 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد بنيايا بالل محمد عنوانه)ا) 
جنا3  إقامة  ألف  عما6ة   8 الشقة 

األندلس 50000 مكنا1 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد بنيايا بالل محمد عنوانه)ا) 
جنا3  إقامة  ألف  عما6ة   8 الشقة 

األندلس 50000 مكنا1 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   22 بتا6يخ  بمكنا1  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 740.
239I

MEKNES CONTROLE SARL-AU

 STE BENAMAR DE
DROGUERIE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد
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تأسيس شركة

MEKNES CONTROLE SARL-AU
 AV.HAROUNE ERRACHID

 IM.24 APT.2 1ER ETAGE V.N
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
 STE BENAMAR DE DROGUERIE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 6قم 49 

شا6ع ابن خلدو3 املدينة الجديدة - 
50000 مكنا1 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
55487

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   21
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BENAMAR DE DROGUERIE
تجا6ة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقاقير العامة.
 49 6قم   : عنوا3 املقر االجتماعي 
 - شا6ع ابن خلدو3 املدينة الجديدة 

50000 مكنا1 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
السيد بنعمر عادل : 000.) حصة 

بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 (4 السيد بنعمر عادل عنوانه)ا) 
زنقة السلطا3 محمد بن عشدهللا م.ج 

50000 مكنا1 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
 (4 السيد بنعمر عادل عنوانه)ا) 

زنقة السلطا3 محمد بن عشدهللا م.ج 
50000 مكنا1 املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   22 بتا6يخ  بمكنا1  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 729.
240I

FIDUCIAIRE BAMMOU

GMI TECHNOLOGIE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE BAMMOU
 Residence Minate Allah

 36, Angle Rue Loubnane et
 Mustapha Rifai N04 ، 14000،

KENITRA Maroc
GMI TECHNOLOGIE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 21 زنقة 
أبي الز6عة عما6ة أ إقامة الرضوا3 
مكتب 6قم 7 - 4000) القنيطرة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
1439(

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   (8
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 GMI  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TECHNOLOGIE
غرض الشركة بإيجاز : مقاولة في 

التركيشات الكهربائية
تسييرالعمليات  في  مقاولة 

الصناعية
أو  املختلفة  األشغال  في  مقاولة 

الشناء.
زنقة   21  : عنوا3 املقر االجتماعي 

أبي الز6عة عما6ة أ إقامة الرضوا3 
القنيطرة   (4000  -  7 6قم  مكتب 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
 (.000  : الذهبي  خالد  السيد 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  الذهبي  خالد  السيد 
زنقة 233 6قم 43 مجموعة 9 4000) 

القنيطرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  الذهبي  خالد  السيد 
زنقة 233 6قم 43 مجموعة 9 4000) 

القنيطرة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتا6يخ 24 فبراير 

2022 تحت 6قم 90535.
24(I

مكتب محاسشة

 MESKI DES TRAVAUX
DIVERS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

مكتب محاسشة
عما6ة )4 شقة 2 زنقة عالل بن عشد 
هللا ص.ب 200 الرشيدية ، 52004، 

الرشيدية املغرب
 MESKI DES TRAVAUX DIVERS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي طريق 
الجرف ا6فود - 52000 ا6فود 

املغرب.
تفويت حصص

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.25(5

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2022 فبراير   (5 في  املؤ6خ 

املصادقة على :
د6ي�سي سفيا3  )ة)  تفويت السيد 
أصل  من  اجتماعية  حصة   8.870

)ة)  السيد  لفائدة  حصة   21.100
د6ي�سي يونس بتا6يخ 5) فبراير 2022.
د6ي�سي سفيا3  )ة)  تفويت السيد 
أصل  من  اجتماعية  حصة   8.815
)ة)  السيد  لفائدة  حصة   21.100
فبراير   (5 بتا6يخ  مصطفى  د6ي�سي 

.2022
د6ي�سي سفيا3  )ة)  تفويت السيد 
أصل  من  اجتماعية  حصة   8.815
)ة)  السيد  لفائدة  حصة   21.100
فبراير   24 بتا6يخ  عثما3  د6ي�سي 

.2022
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 24 بتا6يخ  بالرشيدية  االبتدائية 

فبراير 2022 تحت 6قم 113/2022.
242I

مكتب محاسشة

WINXO ERRACHIDIA
عقد تسيير حر ألصل تجا6ي )األشخاص 

املعنويو3)
عقد تسيير حر ألصل تجا6ي

WINXO ERRACHIDIA
قي  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
 WINXO أعطى   2022 فبراير   0(
التجا6ي  بالسجل  املسجل   SA
بالدا6  التجا6ية  باملحكمة   27243
لألصل  الحر  التسيير  حق  الشيضاء 
 AV MY ALI ب  الكائن  التجا6ي 
 CHERIF ERRACHIDIA - 52000
لفائدة   ERRACHIDIA MAROC
 99 ملدة   REGRAGUI ABDELAALI
و   2022 فبراير   0( سنة تبتدئ من 
تنتهي في )0 ما16 2022 مقابل مشلغ 

شهري قيمته 8.250 د6هم.
243I

ESPACE JURIDIQUE ET COMPTABILITE

TRIANGLE ZENATA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 ESPACE JURIDIQUE ET
COMPTABILITE

 LOT MANSOUR GH 57 N°1
 AIN HARROUDA ، 28630،
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MOHAMMEDIA MAROC
TRIANGLE ZENATA شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طو6 التصفية)
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي الوفا 2 
الرقم 34 عي3 حرودة املحمدية - 

28130 املحمدية املغرب.
حل شركة

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.20007

الوحيدا  الشريك  قرا6  بمقت�سى 
تقر6 حل   202( نونبر   (0 في  ملؤ6خ 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
 TRIANGLE الوحيد  الشريك  ذات 
 (00.000 6أسمالها  مشلغ   ZENATA
د6هم وعنوا3 مقرها اإلجتماعي الوفا 
 - عي3 حرودة املحمدية   34 الرقم   2
 : املحمدية املغرب نتيجة ل   28130
ديو3 مترتشة بسبب الجائحة نظرا أل3 
وممو3  مقهى  هو  التجا6ي  النشاط 
الغير  املوقع  الى  ضافة  باإل  حفالت 

مناسب.
 2 و حدد مقر التصفية ب الوفا 
 - املحمدية  حرودة  عي3   34 الرقم 

28130 املحمدية املغرب. 
و عي3:

عنوانه)ا)  و  معني  علي  السيد)ة) 
حرودة  عي3   34 الرقم   2 الوفا 
املغرب  املحمدية   28130 املحمدية 

كمصفي )ة) للشركة.
الحدود  اإلقتضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تشليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية : 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملحمدية بتا6يخ 22 نونبر 

)202 تحت 6قم 7)24.
244I

ائتمانية الخبرة

UNIBAIL IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائتمانية الخبرة
49 زنقة املدينة ، 00)21، برشيد 

املغرب

UNIBAIL IMMO شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 47) شا6ع 
املقاومة اقامة افا الطابق الثاني 
شقة 22 - 20000 الدا6 الشيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

534273
في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   (5
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.UNIBAIL IMMO
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقا6ي.
عنوا3 املقر االجتماعي : 47) شا6ع 
املقاومة اقامة افا الطابق الثاني شقة 

22 - 20000 الدا6 الشيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 99.000 الشركة:  6أسمال  مشلغ 

د6هم، مقسم كالتالي:
 330  : محمد  الهوا6ي  السيد 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة.
 330  : املصطفى  حنيد  السيد 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة.
 330  : السيد بعطي عشد الرحيم 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  محمد  الهوا6ي  السيد 
تجزئة البشرى 6قم 91) سيدي 6حال 

الشاطئ 00)21 برشيد املغرب.
السيد حنيد املصطفى عنوانه)ا) 
دوا6 اوالد احمامة البزازة اوالد يعيش 

23502 بني مالل املغرب.
الرحيم  عشد  بعطي  السيد 
الشبزازة  محابلة  دوا6  عنوانه)ا) 

23522 بني مالل املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  محمد  الهوا6ي  السيد 
تجزئة البشرى 6قم 91) سيدي 6حال 

الشاطئ 00)21 برشيد املغرب
الرحيم  عشد  بعطي  السيد 
الشبزازة  محابلة  دوا6  عنوانه)ا) 

23522 بني مالل املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

فبراير 2022 تحت 6قم 4729)8.
245I

MSEFER & ASSOCIES

 AURORA STRATEGY
CONSULTING

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

MSEFER & ASSOCIES
88 شا6ع ابن سينا ، 20380، الدا6 

الشيضاء املغرب
 AURORA STRATEGY

CONSULTING شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي )4 شا6ع 
الز6قطوني, الطابق 7 الشقة 37 - 

0)288 الدا6 الشيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
532143

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   2022 يناير   03
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 AURORA STRATEGY  :

.CONSULTING
تقديم   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املشو6ة  من  مهنية  فكرية  خدمات 

واملؤسسات  للشركات  والدعم 
أو  العامة  والهيئات  واملجتمعات 
خدمات  تغطي  والتي   ، الخاصة 
والتنظيم  اإلستراتيجية  في  املشو6ة 
والتكنولوجيا  والتسيير  واإلدا6ة 
التسويق  في   ، املعلومات  وأنظمة 
واالتصاالت ، في املوا6د البشرية ، من 
والتخطيط  االستراتيجيات  تصميم 
واإلجراءات والنهج إلى تنفيذ املشا6يع 
العمالء  تد6يب  تشمل  قد  والتي   ،

وتد6يبهم ؛
• توفير املوا6د للعمالء.

وفي  املغرب  في  والشيع  الشراء   •
الحلول  وتصدير  واستيراد  الخا6ج 
بنشاط  املتعلقة  املختلفة  والسلع 

الشركة.
جميع املعامالت   ، وبشكل أعم   •
التجا6ية والصناعية واألو6اق املالية 
بشكل  املرتشطة   ، واملالية  والعقا6ية 
مشاشر أو غير مشاشر باألشياء املذكو6ة 
أو التي من املحتمل أ3 تعزز   ، أعاله 
 ، الشركة  وتطوير  األ6باح  تحقيق 
غير  أو  مشاشرة  أي مشا6كة  وكذلك 
مشاشرة ، بأي شكل من األشكال ، في 
الشركات التي تسعى لتحقيق أهداف 

مماثلة أو ذات صلة..
)4 شا6ع  عنوا3 املقر االجتماعي : 
 -  37 الشقة   7 الطابق  الز6قطوني, 

0)288 الدا6 الشيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 50.000 الشركة:  6أسمال  مشلغ 

د6هم، مقسم كالتالي:
السيد هشام منجو6 : 500 حصة 

بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  منجو6  هشام  السيد 
السفلي  الطابق  هـ2  شقة  هـ  اقامة 
اوالد  ما6ين  فير  تجزئة   ( مجموعة 
الشيضاء   25323 النواصر  عزوز 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  منجو6  هشام  السيد 
السفلي  الطابق  هـ2  شقة  هـ  اقامة 
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اوالد  ما6ين  فير  تجزئة   ( مجموعة 

الشيضاء   25323 النواصر  عزوز 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (5 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

فبراير 2022 تحت 6قم 2151)8.

241I

السالوي حسن

باتيبام بروموسيون
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

السالوي حسن

5))شا6ع 2 ما16 الدا6 الشيضاء، 

2000، الدا6 الشيضاء املغلرب

باتيشام بروموسيو3 شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 300 زنقة 

مصطفى املعاني سيدي بليوط - 

5)200 الدا6 الشيضاء املغرب.

وفاة شريك
6قم التقييد في السجل التجا6ي 

.(41409

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

)202 تم اإلعالم  24 نونبر  املؤ6خ في 

بوفاة الشريك محمد بنيحيى و توزيع 

لرسم   
ً
تشعا الو6ثة  على  حصصه 

 202( أكتوبر   05 في  املؤ6خ  اإل6اثة 

بالشكل األتي :

 (.575  ، احمد بنيحيى  السيد)ة) 

حصة .

 788  ، بنيحيى  ملياء  السيد)ة) 

حصة .

 787  ، بنيحيى  اسماء  السيد)ة) 

حصة .

 787  ، بنيحيى  نزهة  السيد)ة) 

حصة .

 513  ، قشاج  نجية  السيد)ة) 

حصة .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (4 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

فبراير 2022 تحت 6قم 5839.

247I

ELJAMHARI CONSULTING

DOUIRTI INVEST دويرتي 
أنفيست

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

ELJAMHARI CONSULTING
 RESIDENCE ASMAA DAR

 TOUZANI ، 2230، CASABLNCA
MAROC

DOUIRTI INVEST دويرتي أنفيست 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 6قم 17، 
الطابق الثاني، شقة 3، زنقة عزيز 

بالل، املعا6يف. الدا6 الشيضاء. 
20370 الدا6 الشيضاء. اململكة 

املغربية.
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

533747
في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   ((
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
DOUIRTI INVEST دويرتي أنفيست.
و  مشاني   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الترويج العقا6ي..
6قم   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
زنقة   ،3 شقة  الثاني،  الطابق   ،17
الدا6 الشيضاء.  املعا6يف.  عزيز بالل، 
اململكة  الشيضاء.  الدا6   20370

املغربية..
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
 800  : محمد  بنمسعود  السيد 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة.
السيدة بنجلو3 زكية : 200 حصة 

بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد بنمسعود محمد عنوانه)ا) 

 38 فيال  سيتي  كولف  بوسكو6ة 

 27(82 بوسكو6ة.  املدينة الخضراء 

الدا6 الشيضاء اململكة املغربية..

عنوانه)ا)  زكية  بنجلو3  السيدة 

 38 فيال  سيتي  كولف  بوسكو6ة 

 27(82 بوسكو6ة.  املدينة الخضراء 

الدا6 الشيضاء. اململكة املغربية..

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد بنمسعود محمد عنوانه)ا) 

 38 فيال  سيتي  كولف  بوسكو6ة 

 27(82 بوسكو6ة.  املدينة الخضراء 

الدا6 الشيضاء اململكة املغربية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

فبراير 2022 تحت 6قم )392)8.

248I

السالوي حسن

باتيبام بروموسين
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي3 مسير جديد للشركة

السالوي حسن

5))شا6ع 2 ما16 الدا6 الشيضاء، 

2000، الدا6 الشيضاء املغلرب

باتيشام بروموسي3 شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 6قم 300 

زنقة مصطفى املعاني سيدي بليوط 

- 5)200 الدا6 الشيضاء املغرب.

تعيي3 مسير جديد للشركة
6قم التقييد في السجل التجا6ي 

.(41409

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم تعيي3   202( نونبر   24 املؤ6خ في 

السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

بنيحيى احمد كمسير وحيد

تشعا لوفاة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (0 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

يناير 2022 تحت 6قم 955.

249I

CABINET IMFICONSEIL

ALL STEEL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

CABINET IMFICONSEIL
 BD CHAIBIA TALAL VILLA 13
 HAY ESSALAM ، 24000، EL

JADIDA MAROC
ALL STEEL شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي مركز 

التجا6ي عزيزة 6قم 80 أ 90 شا6ع 
الحزام الكشير محل 6قم 73 حي 

املحمدي - 20000 الدا6 الشيضاء 
املغرب .

تحويل املقر االجتماعي للشركة
6قم التقييد في السجل التجا6ي 

.299075
الوحيد  الشريك  قرا6  بمقت�سى 
املؤ6خ في 3) دجنبر )202 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 90 أ   80 »مركز التجا6ي عزيزة 6قم 
 73 6قم  محل  الكشير  الحزام  شا6ع 
حي املحمدي - 20000 الدا6 الشيضاء 
إلى »محل بالطابق السفلي   « املغرب 
تجزئة ) البركة )-4 الطريق الوطنية 

6قم ) - 24000 الجديدة املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 2( بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

يناير 2022 تحت 6قم 2513.
250I

HALIM EXPERTISE ET CONSEIL SARL AU 

ATLAS EFFORT COMPANY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 HALIM EXPERTISE ET CONSEIL
SARL AU

شا6ع محمد الخامس إقامة منية 
الطابق الثاني ، 23000، بني مالل 

املغرب
 ATLAS EFFORT COMPANY

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد
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وعنوا3 مقرها اإلجتماعي الطابق 
الثالث شا6ع الحسن لثاني 6قم 88) 

- 23000 بني مالل املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
(249(

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   2(
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 ATLAS : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.EFFORT COMPANY
مقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

أعمال متنوعة أو مقاول بناء.
- بيع وشراء

-االستراد و التصدير..
الطابق   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
 (88 الثالث شا6ع الحسن لثاني 6قم 

- 23000 بني مالل املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
 (.000  : اسامة  اسخير  السيد 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  اسامة  اسخير  السيد 
بني   23000  (0 الرقم  بدو6  تجزئة 

مالل املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  اسامة  اسخير  السيد 
بني   23000  (0 الرقم  بدو6  تجزئة 

مالل املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بشني مالل بتا6يخ 25 فبراير 

2022 تحت 6قم 220.

25(I

السالوي حسن

هولدينك جينيرال ديديكاسيون
إعال3 متعدد القرا6ات

السالوي حسن
5))شا6ع 2 ما16 الدا6 الشيضاء، 

2000، الدا6 الشيضاء املغلرب
هولدينك جينيرال ديديكاسيو3 

»شركة املساهمة«
وعنوا3 مقرها االجتماعي: 6قم 4 
زنقة العقعق وازيس املعا6يف - 
0)204 الدا6 الشيضاء املغرب.

»إعال3 متعدد القرا6ات«
6قم التقييد في السجل التجا6ي: .

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤ6خ في 03 نونبر )202

تم اتخاذ القرا6ات التالية: 
قرا6 6قم ): الذي ينص على مايلي: 
السيد  وفاة  االعتشا6  بعي3  االخد 

محمد بنيحيى عضو مجلس االدا6ة
قرا6 6قم 2: الذي ينص على مايلي: 
6اجند6ا  ابيانكا6 سمير  السيد  اعفاء 

من عضوية مجلس االدا6ة
قرا6 6قم 3: الذي ينص على مايلي: 
قشول استقالة السيد حسن ايت من 

مجلس االدا6ة مستقل
قرا6 6قم 4: الذي ينص على مايلي: 
ملجلس  جديدين  عضوين  تعيي3 
االدا6ة و هما السيد هشام امزين و 

السيدة نزهة بنيحيى
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند 6قم .: الذي ينص على مايلي: .
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (0 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

دجنبر )202 تحت 6قم )80392.
252I

ESPACE JURIDIQUE ET COMPTABILITE

AGE D›OR MARKET
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 ESPACE JURIDIQUE ET
COMPTABILITE

 LOT MANSOUR GH 57 N°1
 AIN HARROUDA ، 28630،

MOHAMMEDIA MAROC

AGE D›OR MARKET شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طو6 

التصفية)

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 81 تجزئة 

إقامة بلير محل تجا6ي عما6ة 5 عي3 

حرودة املحمدية - 28130 املحمدية 

املغرب.

حل شركة
6قم التقييد في السجل التجا6ي 

.21215

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

)202 تقر6 حل  28 دجنبر  املؤ6خ في 

 AGE شركة ذات املسؤولية املحدودة

6أسمالها  مشلغ   D’OR MARKET

مقرها  وعنوا3  د6هم   (00.000

81 تجزئة إقامة بلير محل  اإلجتماعي 

تجا6ي عما6ة 5 عي3 حرودة املحمدية 

املحمدية املغرب نتيجة ل   28130  -

: نظرا لعدم ضشط املحاسشة خاصة 

وأ3 املواد الغذائية تخضع للضريشة 

على القيمة املضافة بنسب متفاوتة 

وعدم الحصول على فاتو6ات جميع 

عاملة  يد  يتطلب  وهذااألمر  املواد 

ممااضطر  مكلفة  اي  كفاءة  ذات 

الجزافي  النظام  الى  التحويل  الجمع 

لدى مصلحة الضرائب.

و حدد مقر التصفية ب 81 تجزئة 

5 عي3  إقامة بلير محل تجا6ي عما6ة 

28130 املحمدية  حرودة املحمدية - 

املغرب. 

و عي3:

و  أجد6  الرحما3  عشد  السيد)ة) 

حرودة  ضيعةأجديرعي3  عنوانه)ا) 

املغرب  املحمدية   28130 املحمدية 

كمصفي )ة) للشركة.

الحدود  اإلقتضاء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تشليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية : 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية باملحمدية بتا6يخ 08 فبراير 

2022 تحت 6قم 211.

253I

FAOUZI MOULAY ABDELLAH

 ALIDA SEAFOOD AND
PROCESSING

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االجتماعي للشركة

FAOUZI MOULAY ABDELLAH
42 شا6ع الد6فوفي الطابق 2 6قم 8 

وجدة، 10000، وجدة املغرب
 ALIDA SEAFOOD AND
PROCESSING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي )4 الحي 
الصناعي - 14550 جرادة املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.32879

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤ6خ في 4) فبراير 2022 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
14550 جرادة   - الحي الصناعي   4(«
 - الصناعي  الحي   4(« إلى  املغرب« 

14550 جرادة املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   25 بتا6يخ  بوجدة  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 20).
254I

LAHLOU MOHAMMED

AMINFILS IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

6فع 6أسمال الشركة

LAHLOU MOHAMMED
2 شا6ع املسيرة الخضراء الطابق 
االول 6قم املكتب 5 ، 90020، 

طنجة املغرب
AMINFILS IMMOBILIER شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي تجزئة 5 
دوا6 أوالد عمو6 بوسكو6ة - 82)27 

الدا6 الشيضاء املغرب.
6فع 6أسمال الشركة

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.5(5435

العام  الجمع  بمقت�سى 
نونبر   (9 في  املؤ6خ  اإلستثنائي 
الشركة  6أسمال  6فع  تم   202(
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د6هم«   3.200.000,00« بمشلغ قد6ه 
إلى  د6هم«   300.000,00« من  أي 
 : عن طريق  د6هم«   3.500.000,00«

تقديم حصص نقدية أو عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 04 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

فبراير 2022 تحت 6قم 419))8.
255I

FIDACTIVE

KIRMI IMMOBILIER
إعال3 متعدد القرا6ات

FIDACTIVE
 Lot N°545 N° 3 &4 2éme etage

 hay mohammadi AGADIR ،
80000، AGADIR MAROC

KIRMI IMMOBILIER »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوا3 مقرها االجتماعي: مكتب 
6قم د)4- الطابق الرابع بلوك -د حي 

تالبرجت - 80000 اكادير املغرب.
»إعال3 متعدد القرا6ات«

6قم التقييد في السجل التجا6ي: 
.37137

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤ6خ في 20 يناير 2022

تم اتخاذ القرا6ات التالية: 
قرا6 6قم ): الذي ينص على مايلي: 
من  للشركة  االجتماعي  املقر  تغير 
د)4-  6قم  مكتب  السابق:  عنوانه 
-د حي تالبرجت  الطابق الرابع بلوك 
 75 الجديد:6قم  العنوا3  الى  اكادير 

تجزئة تدا6ت اكادير 
قرا6 6قم 2: الذي ينص على مايلي: 
إضافة األنشطة:) الترويج السياحي. 
غرض  الى  املزا6ع  وإدا6ة  تشغيل   2

الشركة .
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند 6قم 3: الذي ينص على مايلي: 
الترويج السياحي.   (: نشاط الشركة 
غرض  الى  املزا6ع  وإدا6ة  تشغيل   2

الشركة .
بند 6قم 4: الذي ينص على مايلي: 
:6قم  عنوا3 املقر االجتماعي للشركة 

75 تجزئة تدا6ت اكادير

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   22 بتا6يخ  باكادير  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 08174).

251I

FIDACTIVE

 TRAVAUX

 D›EXECUTION GENERAL

 D›INFRASTRUCTURE DU

 SUD« Par abréviation

»»TEGIS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDACTIVE

 Lot N°545 N° 3 &4 2éme etage

 hay mohammadi AGADIR ،

80000، AGADIR MAROC

 TRAVAUX D›EXECUTION

 GENERAL D›INFRASTRUCTURE

 DU SUD« Par abréviation

TEGIS«« شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي عند 

WEDOM بلوك 25 شا6ع تطوا3 
6قم 33) مكتب 6قم 5 و1 الطابق 

الثالث الحي املحمدي اكادير - 

80000 اكادير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

5015(

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   (4

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 TRAVAUX D’EXECUTION

 GENERAL D’INFRASTRUCTURE

 DU SUD« Par abréviation

.»»TEGIS

-) أعمال  غرض الشركة بإيجاز : 
أعمال   2- العامة  واألشغال  الشناء 
أعمال   3- إنشائية  أو  متنوعة 

الهندسة املدنية،.
عند   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
WEDOM بلوك 25 شا6ع تطوا3 6قم 
33) مكتب 6قم 5 و1 الطابق الثالث 
الحي املحمدي اكادير - 80000 اكادير 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مشلغ 6أسمال الشركة: 000.000.) 

د6هم، مقسم كالتالي:
 5.000  : قاد6ي  توفيق  السيد 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة.
 5.000  : الديك  بوعزة  السيد 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  قاد6ي  توفيق  السيد 
حي فلسطي3 زنقة بقالي 6قم 4) وزا3 

1203) وزا3 املغرب.
عنوانه)ا)  الديك  بوعزة  السيد 
 70 حي املسيرة شا6ع تانسيفت 6قم 

73000 الداخلة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  قاد6ي  توفيق  السيد 
حي فلسطي3 زنقة بقالي 6قم 4) وزا3 

1203) وزا3 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   28 بتا6يخ  باكادير  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 08738).
257I

BRIGHTIN CONSULTING

 SIMMENGROUP
MOROCCO INVESTMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BRIGHTIN CONSULTING
99 بيير با6نت الطابق 05 6قم 0) ، 

20000، الدا6 الشيضاء املغرب
 SIMMENGROUP MOROCCO

INVESTMENT شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 5) شا6ع 
األبطال الشقة 6قم 4 أكدال الرباط 

- 0000) الرباط املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

(58093
في  مؤ6خ  موثق  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   202( أكتوبر   29
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 SIMMENGROUP MOROCCO

.INVESTMENT
غرض الشركة بإيجاز : استثما6 في 

العقا6ات و تصميم الداخلي
 - استثما6 في مجال املد3 الخضراء 

و الدكية
الطاقات  مجال  في  استثما6   -

املتجددة 
- توفير حلول ذكيه في مجال العّقا6 

والتصاميم الداخلية
في  التد6يب  التطوير و  الشحت،   -

مجال العّقا6 و التصميم الداخلي 
- اإلنتاج الصناعي

- الوساطة التجا6ية
و  العّقا6  مجال  في  االستشا6ة   -

تصميم الداخلي
- تصدير و توزيع جميع املنتجات 

دو3 حصر
التمثيل التجا6ي ألي 6خصة أو   -
عالمة تجا6ية ُصنعت في املغرب أو في 

الخا6ج
- التسيير لجميع املجاالت املتعلقة 
بتخطيط مشروعات الشناء و تصميم 

الداخلي.
5) شا6ع  عنوا3 املقر االجتماعي : 
األبطال الشقة 6قم 4 أكدال الرباط - 

0000) الرباط املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
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 SIMMEN PATRIC السيد 
 (00 بقيمة  حصة   OLIVER : 250

د6هم للحصة.
 HACHIME MOUSSA السيد 
د6هم   (00 بقيمة  حصة   : 500

للحصة.
 SIMMENGROUP الشركة 
حصة بقيمة   HODING AG : 250

00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 SIMMEN PATRIC السيد 
 8808 سويسرا  عنوانه)ا)   OLIVER

سويسرا سويسرا .
 HACHIME MOUSSA السيد 
 53 04 6قم  عنوانه)ا) حي االمل زنقة 
اليوسفية 41300 اليوسفية املغرب.

 SIMMENGROUP الشركة 
سويسرا  عنوانه)ا)   HODING AG

8808 سويسرا سويسرا .
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
 SIMMEN PATRIC السيد 
 8808 سويسرا  عنوانه)ا)   OLIVER

سويسرا سويسرا 
 HACHIME MOUSSA السيد 
 53 04 6قم  عنوانه)ا) حي االمل زنقة 
اليوسفية 41300 اليوسفية املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجا6ية بالرباط بتا6يخ - تحت 6قم -.
258I

FAOUZI MOULAY ABDELLAH

SARSO FISH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

FAOUZI MOULAY ABDELLAH
42 شا6ع الد6فوفي الطابق 2 6قم 8 

وجدة، 10000، وجدة املغرب
SARSO FISH شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي )4 الحي 
الصناعي - 14550 جرادة املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.32573

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
)202 تم تحويل  08 يونيو  املؤ6خ في 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
14550 جرادة   - الحي الصناعي   4(«
تجزئة  معنية  »طريق  إلى  املغرب« 
 -  5 6قم  االول  الطابق  الطلحاوي 

10000 وجدة املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   (5 بتا6يخ  بوجدة  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 29.
259I

موثق

 SOCIETE D’ANIMATION
TOURISTIQUE SDAT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
مالءمة النظام األسا�سي للشركة

موثق
اقامة القصر عما6ة د, زاوية 

شا6ع يعقوب املنصو6 و شا6ع 
غاندي الدالرالشيظاء ، 20270، 

الدا6الشيظاء املغرب
 SOCIETE D’ANIMATION

TOURISTIQUE SDAT »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوا3 مقرها االجتماعي: فندق 
نادي كرم, قطاع السياحة والفندقة٬ 

20200 وا6زازات املغرب.
»مالءمة النظام األسا�سي للشركة«
6قم التقييد في السجل التجا6ي: 

. 29
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤ6خ في 25 يناير 2022
األسا�سي  النظام  مالءمة  تقر6 
القانو3:  مقتضيات  مع  للشركة 
 SOCIETE D’ANIMATION  «

TOURISTIQUE «SDAT
شركة ذات مسؤولية محدودة 

6أسمالها 4.000.000 د6هم
املقر االجتماعي : فندق نادي كرم, 

قطاع السياحة والفندقة٬
 وا6زازات

السجل التجا6ي: 29 
االنتفاع  حق  هشة  عن  إعال3 

لحصص شراكية
تلقاه  6سمي  عقد  بمقت�سى 

موثق  الكتاني٬  العرب  عز  األستاذ 
يناير   25 بتا6يخ  الشيضاء٬  بالدا6 

: 2022
العلوي  غزال3  السيدة  وهشت   -
حق االنتفاع لثالثو3 ألف )30.000) 
حصة شراكية التي تملكها في الشركة 
 SOCIETE D’ANIMATION  «

TOURISTIQUE «SDAT
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
الهادي  عشد  السيد  زوجها  لفائدة 

علمي سريفي .
تلقاه  6سمي  عقد  بمقت�سى   2-
موثق  الكتاني،  العرب  عز  األستاذ 
يناير   25 بتا6يخ  الشيضاء٬  بالدا6 
 SOCIETE 2022 قر6 شركاء الشركة
 D’ANIMATION TOURISTIQUE »

SDAT « » ش. ذ.م.م ما يلي :
* املصادقة على الهشة التي قامت 
لفائدة  العلوي  غزال3  السيدة  بها 

السيد عشد الهادي علمي سريفي.
*تعيي3 السيد عشد الهادي علمي 
و  للشركة  مسير  بصفته  سريفي 
السيدة غزال3 العلوي بصفتها مسيرة 

مشا6كة.
و 4) من القانو3 األسا�سي   -

للشركة 1 و 7: * تغيير الشنود 6قم 
تلقاه  بمقت�سى عقد 6سمي   -  3  
موثق  الكتاني،  العرب  عز  األستاذ 
يناير   25 بتا6يخ  الشيضاء٬  بالدا6 
األسا�سي  القانو3  تعديل  تم   2022

للشركة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
22 فبراير  االبتدائية بو6زازات بتا6يخ 

2022 تحت 6قم 83.
210I

FEMINITY HOUSE

FEMINITY HOUSE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

FEMINITY HOUSE
 N°156 QUARTIER ICHOUMAY,

 NADOR ، 62000، NADOR
MAROC

FEMINITY HOUSE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي شا6ع األمير 
سيدي محمد 6قم 48 ب - 12000 

الناظو6 املغرب.

تفويت حصص
6قم التقييد في السجل التجا6ي 

.20347
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2022 فبراير   25 في  املؤ6خ 

املصادقة على :
عشداإلله كرام  )ة)  تفويت السيد 
أصل  من  اجتماعية  حصة   (.000
000.) حصة لفائدة السيد )ة) فرح 

كرام بتا6يخ 25 فبراير 2022.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
االبتدائية بالناضو6 بتا6يخ 25 فبراير 

2022 تحت 6قم 325.
21(I

STE MANAGEMENT OFFICE SNC

TRANS D3
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

 STE MANAGEMENT OFFICE
SNC

 RUE LAFAYETTE 2éme .50
 ETAGE TANGER، 90000،

TANGER MAROC
TRANS D3 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 50 شا6ع 
الفاييت 6قم 02 طنجة - 90030 

طنجة املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.813(7

الوحيد  الشريك  قرا6  بمقت�سى 
تم تحويل   2022 يناير   05 املؤ6خ في 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 - طنجة   02 شا6ع الفاييت 6قم   50«
»حي بني  إلى  طنجة املغرب«   90030
 3 الطابق   0( 6قم   29 مكادة شا6ع 

مكتب 5 - 90000 طنجة املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   03 بتا6يخ  بطنجة  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 058).

212I
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STE MANAGEMENT OFFICE SNC

TRANS GARCIA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

 STE MANAGEMENT OFFICE
SNC

 RUE LAFAYETTE 2éme .50
 ETAGE TANGER، 90000،

TANGER MAROC
TRANS GARCIA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 50 شا6ع 
الفاييت 6قم 02 طنجة - 90030 

طنجة املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.813(9

الوحيد  الشريك  قرا6  بمقت�سى 
تم تحويل   2022 يناير   05 املؤ6خ في 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 - طنجة   02 شا6ع الفاييت 6قم   50«
»حي بني  إلى  طنجة املغرب«   90030
 3 الطابق   0( 6قم   29 مكادة شا6ع 

مكتب 4 - 90000 طنجة املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   03 بتا6يخ  بطنجة  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 059).
213I

GIL MENNETREY CONSULTING

 GIL MENNETREY
CONSULTING

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

GIL MENNETREY CONSULTING
 IMM BARDAI 1 APT DUPLEX

 N°9 3EME ETAGE AV MY
 HASSAN ROND POINT DE LA
 LIBERTE MARRAKECH، 40000،

marrakech MAROC
 GIL MENNETREY CONSULTING

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي عما6ة 
البردعي ) شقة دوبلكس 6قم 9 

طابق 3 شا6ع موالي حسن مدا6 
الحرية مراكش - 40000 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

(23(85
في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   (7
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 GIL  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MENNETREY CONSULTING
التجا6ة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
النصائح  و  اال6شاد  االلكترونية 

تنظيم املؤتمرات.
عما6ة   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
البردعي ) شقة دوبلكس 6قم 9 طابق 
الحرية  مدا6  حسن  موالي  شا6ع   3

مراكش - 40000 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (0.000 الشركة:  6أسمال  مشلغ 

د6هم، مقسم كالتالي:
 GILBERT CLAUDE السيد 
بقيمة  حصة   MENNETREY : 90

00) د6هم للحصة.
السيدة التيجاتي نو6ة : 0) حصة 

بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 GILBERT CLAUDE السيد 
عنوانه)ا)   MENNETREY
 54(7LES SAINT AIGNAN
 45240 MARCILLY EN VILLETTE

.FRANCE
السيدة التيجاتي نو6ة عنوانه)ا) 
 78 الشقة   3 عما6ة  جليز  ابواب 

الطابق 4 40000 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
 GILBERT CLAUDE السيد 
عنوانه)ا)   MENNETREY

 54(7LES SAINT AIGNAN
 45240 MARCILLY EN VILLETTE

FRANCE
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   28 بتا6يخ  بمراكش  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 33312).
214I

FIDCOM SAHARA

 IMPRESSION DAR
ESSALAM

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDCOM SAHARA
شا6ع الطبراني حي الوحدة )0 6قم 

20 العيو3 ، 70000، العيو3 
املغرب

 IMPRESSION DAR ESSALAM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي تجزئة حي 
التعاو3 شا6ع دا6 السالم 6قم )0 
العيو3 - 70000 العيو3 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
40449

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   2(
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.IMPRESSION DAR ESSALAM
أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الطشاعة واإلشها6.
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
حي التعاو3 شا6ع دا6 السالم 6قم )0 

العيو3 - 70000 العيو3 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:

 (.000  : السيد عشد السالم يوب 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عشد السالم يوب عنوانه)ا) 

عما6ة  هللا  عشد  موالي  األمير  شا6ع 
العيو3   70000 العيو3   8 6قم   8

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عشد السالم يوب عنوانه)ا) 

 8 شا6ع األمير موالي عشد هللا عما6ة 
6قم 8 العيو3 70000 العيو3 املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   23 االبتدائية بالعيو3 بتا6يخ 

2022 تحت 6قم 495/2022.

215I

FIDCOM SAHARA

UNIVERSEL BANI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDCOM SAHARA

شا6ع الطبراني حي الوحدة )0 6قم 
20 العيو3 ، 70000، العيو3 

املغرب

UNIVERSEL BANI شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي تجزئة 

الراحة 6قم 291 العيو3 - 70000 

العيو3 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

40447

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   2022 يناير   05

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  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.UNIVERSEL BANI
أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الشضائع  نقل  والشناء،  الصشاغة 

لحساب الشركة وللغير.
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
 70000  - العيو3   291 6قم  الراحة 

العيو3 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
000.) حصة   : السيد ايحيا باني 

بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
حي  عنوانه)ا)  باني  ايحيا  السيد 
 (0 6قم  األمي3  شا6ع  6شيد  موالي 

العيو3 70000 العيو3 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
حي  عنوانه)ا)  باني  ايحيا  السيد 
 (0 6قم  األمي3  شا6ع  6شيد  موالي 

العيو3 70000 العيو3 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   23 االبتدائية بالعيو3 بتا6يخ 

2022 تحت 6قم 494/2022.
211I

fidusalim

PEGA LUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

fidusalim
 lot samip bd mohammed 9

 zefzaf sidi moumen ، 20400،
casablanca maroc

PEGA LUX شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي مج 

التقدم مس 2ـ7) الطابق 2 سيدي 

البرنو�سي - 20400 الدا6 الشيضاء 
املغرب.

تفويت حصص
6قم التقييد في السجل التجا6ي 

.472737
الوحيد  الشريك  قرا6  بمقت�سى 
تمت   2022 فبراير   (0 في  املؤ6خ 

املصادقة على :
الز6يع  هشام  )ة)  السيد  تفويت 
أصل  من  اجتماعية  حصة   (.000
)ة)  السيد  لفائدة  حصة   (.000
هشام 6خيمي بتا6يخ 0) فبراير 2022.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
فبراير   28 بتا6يخ  باكادير  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 4714)8.
217I

IBTI DOM

C.R DAR EL YACOUBI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

IBTI DOM
 N° 8 2EME ÉTAGE RÉSIDENCE
 BOUBCHER BD MOHAMMED

V ، 63300، BERKANE املغرب
C.R DAR EL YACOUBI شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي دوا6 والد 
يعقوب تافوغالت بركا3 - 13300 

تافوغالت املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
8325

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   03
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 C.R  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DAR EL YACOUBI
مطعم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

قهوة االقامة .
: دوا6 والد  عنوا3 املقر االجتماعي 
 13300  - بركا3  تافوغالت  يعقوب 

تافوغالت املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
 (.000  : السيد يعقوبي مصطفى 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد مصطفى يعقوب عنوانه)ا) 
بركا3  تافوغالت  يعقوب  والد  دوا6 

13300 تافوغالت املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد يعقوبي مصطفى عنوانه)ا) 
بركا3  تافوغالت  يعقوب  والد  دوا6 

13300 تافوغالت املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   2( بتا6يخ  ببركا3  االبتدائية 

2022 تحت 6قم 5)).
218I

SAGEST

LIBERTY MARKET
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

SAGEST
 N° 9 RUE IMAM MALIK 1er
 ETAGE APPT N° 4 VN FES ،

30000، FES MAROC
LIBERTY MARKET شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي : 7 و 8 6قم 

31 ا تجزئة صوفيا طريق اموزا6 
سايس - 30000 فا1 املغرب.

قفل التصفية
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

.19239
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
2022 تقر6 حل  0) فبراير  املؤ6خ في 
ذات  شركة   LIBERTY MARKET

6أسمالها  مشلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها  وعنوا3  د6هم   500.000
تجزئة  ا   31 6قم   8 و   7 اإلجتماعي 
صوفيا طريق اموزا6 سايس - 30000 

فا1 املغرب نتيجة لضعف الطلب.
و عي3:

و  ابراهيم  العابدي  السيد)ة) 
الساد1  محمد  مسجد  عنوانه)ا) 
وجدة 10000 وجدة املغرب كمصفي 

)ة) للشركة.
السيد)ة) سيدنا 6شيد و عنوانه)ا) 
كثافة زنقة 5 6قم 7 سيدي البرنو�سي 
املغرب  الشيضاء  الدا6   20100

كمصفي )ة) للشركة.
و  هشام  سيدنا  السيد)ة) 
عنوانه)ا) كثافة زنقة 5 6قم 7 سيدي 
الشيضاء  الدا6   20100 البرنو�سي 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.
و  يونس  العابدي  السيد)ة) 
عنوانه)ا) دوا6 اوالد بوعشيد الساقية 
املغرب  فا1   30000 الطيب  اوالد 

كمصفي )ة) للشركة.
و  اسماعيل  العابدي  السيد)ة) 
زنقة الجاللي الغرباوي   7( عنوانه)ا) 
فا1   30000 الدكا6ات   ( حي طا6ق 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
 8 و   7 وفي   2022 فبراير   (2 بتا6يخ 
6قم 31 ا تجزئة صوفيا طريق اموزا6 

سايس - 30000 فا1 املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   24 بتا6يخ  بفا1  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 980/022.
219I

STE BABOUZID

 SAHARA COLLECT ET
COMMERCE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

STE BABOUZID
 AVENUE MEKKA 1er ETAGE
 NR 27 ، 70000، LAAYOUNE

MAROC
 SAHARA COLLECT ET
COMMERCE شركة ذات 
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املسؤولية املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي حي موالي 
6شيد قطاع ) الطابق االول 6قم 2) 

- 70000 العيو3 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

40499
في  مؤ6خ  موثق  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   25
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 SAHARA COLLECT ET  :

.COMMERCE
بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
طحالب  وتثمي3  وانتاج  االسماك 

الشحرية .
عنوا3 املقر االجتماعي : حي موالي 
6شيد قطاع ) الطابق االول 6قم 2) - 

70000 العيو3 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
السيدة جيها3 منينو : 250 حصة 

بقيمة 00) د6هم للحصة.
منينو  الزهراء  فاطمة  السيدة 
د6هم   (00 بقيمة  حصة   250  :

للحصة.
السيدة ايما3 منينو : 250 حصة 

بقيمة 00) د6هم للحصة.
السيد حمدي منينو : 250 حصة 

بقيمة 00) د6هم للحصة.
السيدة جيها3 منينو : 250 بقيمة 

00) د6هم.
 : منينو  الزهراء  فاطمة  السيدة 

250 بقيمة 00) د6هم.
السيدة ايما3 منينو : 250 بقيمة 

00) د6هم.
السيد حمدي منينو : 250 بقيمة 

00) د6هم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  منينو  جيها3  السيدة 

العيو3 70000 العيو3 املغرب.
منينو  الزهراء  فاطمة  السيدة 
العيو3   70000 العيو3  عنوانه)ا) 

املغرب.
عنوانه)ا)  منينو  ايما3  السيدة 

العيو3 70000 العيو3 املغرب.
عنوانه)ا)  منينو  حمدي  السيد 

العيو3 70000 العيو3 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  منينو  جيها3  السيدة 

العيو3 70000 العيو3 املغرب
منينو  الزهراء  فاطمة  السيدة 
العيو3   70000 العيو3  عنوانه)ا) 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   25 االبتدائية بالعيو3 بتا6يخ 

2022 تحت 6قم 521.
270I

THALAL CONSULTANTS

HAPIMAG MAROCCO
إعال3 متعدد القرا6ات

 HAPIMAG MAROCCO
»شركة املساهمة«

تجزئة  وعنوا3 مقرها االجتماعي: 
الويدا3  القروية  الجماعة  العكا6ي 
قيادة اوالد حسو3 - 40000 مراكش 

املغرب.
»إعال3 متعدد القرا6ات«

6قم التقييد في السجل التجا6ي: 
العام  الجمع  27229.بمقت�سى 
االستثنائي املؤ6خ في 20 دجنبر )202

تم اتخاذ القرا6ات التالية:
على  ينص  الذي   :( 6قم  قرا6 
بمشلغ  الشركة  6أسمال  6فع  مايلي: 
أي  د6هم«   (0.000.000« قد6ه 
إلى  د6هم«   (3.0(0.000« من 
د6هم بغرض  د6هم«   23.0(0.000«

التطهير الجزئي للخسائر. 
قرا6 6قم 2: الذي ينص على مايلي: 
التخفيض من 6أسمال الشركة بمشلغ 
دلك  و  د6هم«   (3.4(0.000« قد6ه 
د6هم«   23.0(0.000« بتقليصه من 

إلى »9.100.000 6هم
27(I

Bureau de La competences consultation

JADI POWER ADVISING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

 Bureau de La competences
consultation

 Angle bvd ALBAAT ET BVD
 ALFOURSSANE RUE ALQADRE

 IMM ALBOUCHRA APP 03
 2EME ETAGE LAAYOUNE ،

70000، العيو3 املغرب
JADI POWER ADVISING شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي ملتقى 

شا6ع الشعث وشا6ع الفرسا3 و زنقة 
القد6 عما6ة البشرى الشقة 6قم 

03 الطابق الثاني - 70000 العيو3 
املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
6قم التقييد في السجل التجا6ي 

.30809
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤ6خ في 7) فبراير 2022 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
»ملتقى شا6ع الشعث وشا6ع الفرسا3 
الشقة  البشرى  القد6 عما6ة  و زنقة 
 70000  - الثاني  الطابق   03 6قم 
العيو3 املغرب« إلى »تجزئة املستقشل 
العيو3   70000  -  9 6قم   (1 بلوك 

املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما16   0( االبتدائية بالعيو3 بتا6يخ 

2022 تحت 6قم 541.
272I

etude maître mohamed ali abartah

الشركة العربية االفريقية 
للتوزيع و النشر و الصحافة

تعيي3 6ئيس مجلس اإلدا6ة

 etude maître mohamed ali
abartah

 rue abou alaa zahr quartier 75
 des hôpitaux n° 04 Casablanca ،

20000، casablanca maroc
االفريقية  العربية  الشركة 
»شركة  للتوزيع و النشر و الصحافة 

املساهمة«
زنقة  االجتماعي:  مقرها  وعنوا3 
سيدي  الصناعي  الحي   20 6قم   80
معروف 0)4 شا6ع محمد الز6قطوني 
حمد شقة )0 20000 الدا6 الشيضاء 

املغرب.
»تعيي3 6ئيس مجلس اإلدا6ة«

6قم التقييد في السجل التجا6ي: 
.31(73

اإلدا6ي  العام  الجمع  إطا6  في   
املؤ6خ في 1) يناير 2020

 BENCHEKRI تقر6 تعيي3 السيد 
Amine

6ئيسا ملجلس إدا6ة شركة الشركة 
العربية االفريقية للتوزيع و النشر و 

الصحافة 
بتا6يخ: 1) يناير 2020

له  املخولة  الصالحيات  وتتمثل 
 Président Directeur يلي:  فيما 

Général
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

يونيو 2020 تحت 6قم 731152.

273I

MIMOFID SARL AU

RIM MARBERIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي3 مسير جديد للشركة

MIMOFID SARL AU
42 حي مسرو6 ) تما6ة ، 2020)، 

تما6ة املغرب
RIM MARBERIE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي تجزءة 

0) 6ميل اقامة ليا شقة 6قم ) عي3 
عتيق تما6ة - 3)20) تما6ة املغرب.

تعيي3 مسير جديد للشركة
6قم التقييد في السجل التجا6ي 

.(3(709
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تعيي3   2022 08 فبراير  املؤ6خ في 
مسير جديد للشركة السيد)ة) قليعي 

فاطمة كمسير وحيد
تشعا لقشول استقالة املسير.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   28 بتا6يخ  بتما6ة  االبتدائية 

2022 تحت 6قم 7511.
274I

BUSINESS CENTER.COM

JANOUB COSMETIQUE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BUSINESS CENTER.COM
شا6ع عشد املومن 6قم 231 إقامة 

ف 8 الطابق الثاني 6قم 1 ، 20390، 
الدا6الشيضاء املغرب

JANOUB COSMETIQUE شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي شا6ع عشد 
املومن 6قم 231 شا6ع باسكي اقامة 
ف8 الطابق الثاني 6قم 1، - 20390 

الدا6 الشيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
534529

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 ما16   0(
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.JANOUB COSMETIQUE
غرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشركة باملغرب والخا6ج:
مستحضرات  وتوزيع  تسويق 

التجميل بالتجزئة ؛
بيع وتوزيع العطو6 ومستحضرات 

التجميل.
استيراد وتوزيع منتجات النظافة 

الشخصية بالتفصيل.
توزيع وتسويق املنتجات الجمالية 

وإكسسوا6ات املوضة ؛

النظافة  منتجات  وتوزيع  بيع 
والصيانة.

مستحضرات  وتوزيع  تسويق 
التجميل بالجملة ؛

استيراد وتوزيع منتجات النظافة 
الشخصية بالجملة ؛

االستيراد والتصدير.
استيراد وتصدير وتوزيع وتسويق 
االستهالكية  واملواد  واملواد  األجهزة 

التجميلية والتجميلية.
وتوزيع  وبيع  وتصدير  استيراد 

املنتجات الطشية وششه الطشية.
السلع  جميع  وتصدير  استيراد 

واملنتجات والخدمات.
تجا6ة عامة.

والخدمات  النقل  إدا6ة 
اللوجستية ؛

مشا6كة الشركة في جميع األعمال 
التجا6ية أو الشركات التي تم إنشاؤها 
أو التي سيتم إنشاؤها ، والتي قد تكو3 
مرتشطة بشكل مشاشر أو غير مشاشر 
بهدف الشركة أو بأي أغراض مماثلة 
وال سيما األعمال أو   ، أو ذات صلة 
الشركات التي من املرجح أ3 يساهم 
الشركة  لغرض  اإلنجاز  في  غرضها 
وال سيما عن طريق   ، بأي وسيلة   ،
إنشاء شركات جديدة أو مساهمات أو 

عمليات اندماج أو مشا6يع مشتركة.
املعامالت  جميع   ، أعم  وبشكل 
وغير  واملنقولة  واملالية  التجا6ية 
أو  مشاشر  بشكل  املتعلقة  املنقولة 
بأحد   ، جزئًيا  أو  كلًيا   ، مشاشر  غير 
األشياء املحددة أو بأي أشياء مماثلة 

أو مرتشطة..
عنوا3 املقر االجتماعي : شا6ع عشد 
231 شا6ع باسكي اقامة  املومن 6قم 
 20390  -  ،1 ف8 الطابق الثاني 6قم 

الدا6 الشيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
السيد عشد الصمد برضو : 000.) 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

برضو  الصمد  عشد  السيد 

العربي  موالي  مبروكة  عنوانه)ا) 

العلوي زنقة 85 6قم 4) 20000 الدا6 

الشيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

برضو  الصمد  عشد  السيد 

العربي  موالي  مبروكة  عنوانه)ا) 

العلوي زنقة 85 6قم 4) 20000 الدا6 

الشيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 0( بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

ما16 2022 تحت 6قم 4930)8.

275I

MIMOFID SARL AU

RIM MARBERIE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

MIMOFID SARL AU

42 حي مسرو6 ) تما6ة ، 2020)، 

تما6ة املغرب

RIM MARBERIE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي تجزءة 

0) 6ميل اقامة ليا شقة 6قم ) عي3 

عتيق تما6ة - 3)20) تما6ة املغرب.

تفويت حصص

6قم التقييد في السجل التجا6ي 

.(3(709

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2022 فبراير   08 في  املؤ6خ 

املصادقة على :

الحكيم  عشد  )ة)  السيد  تفويت 

25 حصة اجتماعية من أصل  الزعر 

00) حصة لفائدة السيد )ة) فاطمة 

قليعي بتا6يخ 07 فبراير 2022.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

فبراير   28 بتا6يخ  بتما6ة  االبتدائية 

2022 تحت 6قم 7511.

271I

Bureau de La competences consultation

JADI POWER ADVISING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص
 Bureau de La competences

consultation
 Angle bvd ALBAAT ET BVD

 ALFOURSSANE RUE ALQADRE
 IMM ALBOUCHRA APP 03
 2EME ETAGE LAAYOUNE ،

70000، العيو3 املغرب
JADI POWER ADVISING شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي تجزئة 

املستقشل بلوك 1) 6قم 9 - 70000 
العيو3 املغرب.
تفويت حصص

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.30809

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   202( فبراير   (7 في  املؤ6خ 

املصادقة على :
)ة) حمادي كماش  تفويت السيد 
أصل  من  اجتماعية  حصة   450
)ة)  السيد  لفائدة  حصة   45.000

عثما3 بد6 بتا6يخ 7) فبراير 2022.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
ما16   0( االبتدائية بالعيو3 بتا6يخ 

2022 تحت 6قم 541.
277I

NKH CONSULTING SARL

ILYAS MATR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NKH CONSULTING SARL
 LOT TALAA 8 APP 1 TEMARA
 TEMARA، 12010، TEMARA

MAROC
ILYAS MATR شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 6قم 379) 

الطابق األول ش.3 تجزئة أطلس 
عي3 العودة تما6ة تما6ة 00)2) 

تما6ة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
451/(35597
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في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   2022 يناير   28
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 ILYAS  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.MATR
أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مختلفة والشناء ةأشغال التهيئة.
عنوا3 املقر االجتماعي : 6قم 379) 
الطابق األول ش.3 تجزئة أطلس عي3 
تما6ة   (2(00 تما6ة  تما6ة  العودة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
 (.000  : إليا1  امعالوي  السيد 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد امعالوي إليا1 عنوانه)ا) 
هكتا6   24 تجزئة   2 سكتو6  6قم27 

تما6ة 2000) تما6ة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد امعالوي إليا1 عنوانه)ا) 
هكتا6   24 تجزئة   2 سكتو6  6قم27 

تما6ة 2000) تما6ة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما16   0( بتا6يخ  بتما6ة  االبتدائية 

2022 تحت 6قم )757.
278I

FINANCE CENTER

»LE COIN GEEK« LCG
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FINANCE CENTER
 AV ALLAL EL FASSI N° 598

 CM UNITE 5 MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH MAROC

LE COIN GEEK« LCG« شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي شقة 6قم 
24) الطابق 4 تجزئة منا6 االطل�سي 

6ياض السالم - 40000 مراكش 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
(23017

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   04
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 LE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.»COIN GEEK« LCG
استيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 
وتوزيع قطع الغيا6 وأجهزة كمشيوتر 
موقع  خالل  من  وإلكترونيات 

إلكتروني أو محل بيع
تسويق أجهزة الكمشيوتر

تنظيم الحفالت.
عنوا3 املقر االجتماعي : شقة 6قم 
تجزئة منا6 االطل�سي   4 الطابق   (24
مراكش   40000  - السالم  6ياض 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (0.000 الشركة:  6أسمال  مشلغ 

د6هم، مقسم كالتالي:
50 حصة   : السيد زكرياء النخعي 

بقيمة 00) د6هم للحصة.
السيدة يسرى الصدقي : 50 حصة 

بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  النخعي  زكرياء  السيد 
تجزئة منا6 االطل�سي الطابق 4 6ياض 

السالم 40000 مراكش املغرب.
السيدة يسرى الصدقي عنوانه)ا) 
232 تجزئة الصنوبر االزدها6 40000 

مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  النخعي  زكرياء  السيد 
تجزئة منا6 االطل�سي الطابق 4 6ياض 

السالم 40000 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   24 بتا6يخ  بمراكش  التجا6ية 

2022 تحت 6قم )3324).
279I

Mediexperts sarl

 ROSACOLOR PEINTURES
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

MEDIEXPERTS sarl
39 زنقة الفرات معا6يف الدا6 

الشيضاء
ROSACOLOR PEINTURES SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
مقرها اإلجتماعي:كلم 3 طريق 

مرشيش مديونة املجاطية اوالد 
طالب-الدا6 الشيضاء 

6قم التقييد في السجل التجا6ي: 
533803

في  مؤ6خ  موثق  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   02
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة
 ROSACOLOR PEINTURES

SARL تسمية الشركة :
تصنيع  بإيجاز:  الشركة  غرض 

وتوزيع الصشاغة واملنتجات املماثلة.
طريق   3 كلم  االجتماعي:  املقر 
اوالد  املجاطية  مديونة  مرشيش 

طالب، الدا6 الشيضاء
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة: 99 سنة
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
500 حصة   : السيد سفيا3 6ائد 

بقيمة 00) د6هم للحصة
السيد عادل باملقدم : 500 حصة 

بقيمة 00) د6هم للحصة
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 (02 السيد سفيا3 6ائد عنوانه 
حي   (1 شقة   3 زنقة العرائش طابق 

السالم الشيضاء- الدا6 الشيضاء 
 12 السيد عادل باملقدم عنوانه 
الشقة   02 الطابق  آنز6ا3  بئر  شا6ع 
الدا6   - الشيضاء  الدا6  املعا6يف   05

الشيضاء 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
 (02 السيد سفيا3 6ائد عنوانه 
حي   (1 شقة   3 زنقة العرائش طابق 

السالم الشيضاء- الدا6 الشيضاء 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

فبراير 2022 تحت 6قم 90)4)8
280I

MACOSIS CONSULTING

POQ ABBASSI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

MACOSIS CONSULTING
 RCE ZINEB 2, APPT 11, RUE

 LAKHDER GHILANE BD
 CHEFCHAOOUNI ، 30000، FES

MAROC
POQ ABBASSI شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي : 6قم 
55حي سيدي الهادي زواغة العليا - 

30000 فا1 املغرب.
قفل التصفية

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
.59809

الوحيد  الشريك  قرا6  بمقت�سى 
تقر6   2022 يناير   20 في  املؤ6خ 
ذات  شركة   POQ ABBASSI حل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 
 (00.000 6أسمالها  مشلغ  الوحيد 
اإلجتماعي  مقرها  وعنوا3  د6هم 
زواغة  الهادي  سيدي  55حي  6قم 
فا1 املغرب نتيجة   30000  - العليا 

لصعوبات مالية.
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و عي3:
و  عشا�سي  محمد  السيد)ة) 
3 سيدي  4 بلوك  57 زنقة  عنوانه)ا) 
املغرب  فا1   30000 املرجة  بوظهر 

كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
بتا6يخ 20 يناير 2022 وفي 6قم 55حي 
سيدي الهادي زواغة العليا - 30000 

فا1 املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما16   22 بتا6يخ  بفا1  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 938/022.
28(I

MACOSIS CONSULTING

MENI CARROSSERIE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

MACOSIS CONSULTING
 RCE ZINEB 2, APPT 11, RUE

 LAKHDER GHILANE BD
 CHEFCHAOOUNI ، 30000، FES

MAROC
MENI CARROSSERIE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي : 6قم 1) 
زنقة ني3 ) نرجس ب - 30000 فا1 

املغرب.
قفل التصفية

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
.53215

الوحيد  الشريك  قرا6  بمقت�سى 
)202 تقر6 حل  28 دجنبر  املؤ6خ في 
شركة ذات   MENI CARROSSERIE
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 
 (00.000 6أسمالها  مشلغ  الوحيد 
د6هم وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 6قم 
 30000  - نرجس ب   ( زنقة ني3   (1
فا1 املغرب نتيجة لصعوبات مالية.

و عي3:
السيد)ة) كمال املنيعي محزوم و 
عنوانه)ا) 6قم 1) زنقة ني3 ) نرجس 
ب 30000 فا1 املغرب كمصفي )ة) 

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
 (1 وفي 6قم   202( 28 دجنبر  بتا6يخ 
زنقة ني3 ) نرجس ب - 30000 فا1 

املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   23 بتا6يخ  بفا1  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 970/022.
282I

MACOSIS CONSULTING

DRISS GARDIENNAGE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

MACOSIS CONSULTING
 RCE ZINEB 2, APPT 11, RUE

 LAKHDER GHILANE BD
 CHEFCHAOOUNI ، 30000، FES

MAROC
DRISS GARDIENNAGE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي : 3) زنقة 
صفرو ) نرجس ب شقة 5 - 30000 

فا1 املغرب.
قفل التصفية

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
.13473

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
2022 تقر6 حل  5) دجنبر  املؤ6خ في 
شركة   DRISS GARDIENNAGE
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 
 (00.000 6أسمالها  مشلغ  الوحيد 
اإلجتماعي  مقرها  وعنوا3  د6هم 
نرجس ب شقة   ( زنقة صفرو   (3
نتيجة  املغرب  فا1   30000  -  5

لصعوبات مالية.
و عي3:

و  لقصير  اد6يس  السيد)ة) 
اغز6ا3  احمد  اين  دوا6  عنوانه)ا) 
)ة)  صفرؤ املغرب كمصفي   30000

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
3) زنقة  )202 وفي  5) دجنبر  بتا6يخ 
صفرو ) نرجس ب شقة 5 - 30000 

فا1 املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   25 بتا6يخ  بفا1  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 1035/022.
283I

ائتمانية أكيدي

ANNAJAH CREATION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

ائتمانية أكيدي
زنقة اسفي،محج الحسن الثاني، 
الشقة 2)، الطابق الثالث )م.ج) 
حمرية مكنا1 ، 50000، مكنا1 

املغرب
ANNAJAH CREATION شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 6قم 28 

زنقة 20 الحي العسكري البساتي3 ، 
مكنا1 - 50000 مكنا1 املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.340((

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤ6خ في )2 فبراير 2022 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
العسكري  الحي   20 زنقة   28 6قم   «
البساتي3 ، مكنا1 - 50000 مكنا1 
املغرب« إلى »كراج 6قم 2 حي البساتي3 
تجزئة زيتو3 6قم 55 ، مكنا1 املنزه - 

50000 مكنا1 املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما16   0( بتا6يخ  بمكنا1  التجا6ية 

2022 تحت 6قم ))340.
284I

نجالء الشكا6ي

RIF ARMATURES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية
نجالء الشكا6ي

ص.ب 585 امزو36 الحسيمة ، 
32250، امزو36 املغرب

RIF ARMATURES شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي : شا6ع 
سيدي بنو6 6قم )) - 32250 

امزو36 املغرب.
قفل التصفية

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
.((75

الوحيد  الشريك  قرا6  بمقت�سى 
2022 تقر6 حل  1) فبراير  املؤ6خ في 
ذات  شركة   RIF ARMATURES
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 
 (5.000 6أسمالها  مشلغ  الوحيد 
د6هم وعنوا3 مقرها اإلجتماعي شا6ع 
سيدي بنو6 6قم )) - 32250 امزو36 

املغرب نتيجة لكساد السوق.
و عي3:

السيد)ة) علي املقريني و عنوانه)ا) 
 32250  (( 6قم  بنو6  شا6ع سيدي 
امزو36 املغرب كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
شا6ع  وفي   2022 فبراير   (1 بتا6يخ 
سيدي بنو6 6قم )) - 32250 امزو36 

املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتا6يخ  بالحسيمة  االبتدائية 

فبراير 2022 تحت 6قم 54.
285I

expert comptable

ASKA - CASH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

expert comptable
nador ، 62000، nador maroc

ASKA - CASH شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي شا6ع 

تطوا3 ) حاليا شا6ع الشريف محمد 
أمزيا3 ) - 6قم 15) - أزغنغا3 - 

12152 الناظو6 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 0
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في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 ASKA  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.- CASH
تحويل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األموال.
شا6ع   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
تطوا3 ) حاليا شا6ع الشريف محمد 
 - أزغنغا3   -  (15 6قم   -  ( أمزيا3 

12152 الناظو6 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة فرح السنو�سي عنوانه)ا) 
حي العمال الروي�سي ازغنغا3 12152 

الناظو6 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة فرح السنو�سي عنوانه)ا) 
حي العمال الروي�سي ازغنغا3 12152 

الناظو6 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضو6 بتا6يخ )0 ما16 

2022 تحت 6قم 328.
281I

CONSULTATION ET SERVICES

 FATHALLAH MOHIMI
BATIMENTS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

CONSULTATION ET SERVICES
 CASABLANCA, 549BD ABA

 CHOUAIB DOUKALI DRISSIA 2
 ETG 1 ، 20500، CASABLANCA

MAROC

 FATHALLAH MOHIMI
BATIMENTS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 21 
محج مر1 السلطا3، الطابق 
األول ،الشقة 6قم 3 - 20500 

الدا6الشيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

484((7
في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   2020 نونبر   30
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 FATHALLAH MOHIMI  :

.BATIMENTS
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 
أو  مختلفة  بأعمال  مقاول  عقا6ي, 

الشناء..
 21  : االجتماعي  املقر  عنوا3 
الطابق األول  محج مر1 السلطا3، 
،الشقة 6قم 3 - 20500 الدا6الشيضاء 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
 500  : هللا  فتح  6ضوا3  السيد 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة.
السيد محمد محيمي : 500 حصة 

بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد 6ضوا3 فتح هللا عنوانه)ا) 
الدا6 الشيضاء   20500 الدا6الشيضاء 

املغرب.
عنوانه)ا)  محيمي  محمد  السيد 
الدا6 الشيضاء   20500 الدا6الشيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد 6ضوا3 فتح هللا عنوانه)ا) 
عي3 الشق شا6ع برشيد زنقة 05 6قم 

57 20500 الدا6الشيضاء املغرب
عنوانه)ا)  محيمي  محمد  السيد 
6قم   3 الشطر  العمرا3  تجزئة 
 20500 الهراويي3   3 طابق   (007

الدا6الشيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

دجنبر 2020 تحت 6قم 9)7590.
287I

JURIS

MIMOLFA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

JURIS
. ، 90000، طنجة مغرب

MIMOLFA شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي مركب 
ابن بطوطة طابق 3 6قم 12 طريق 

تطوا3 - 90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

(24143
في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   09
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MIMOLFA
انشطة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مطعم الوجشات السريعة.
مركب   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
طريق   12 6قم   3 ابن بطوطة طابق 

تطوا3 - 90000 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (0.000 الشركة:  6أسمال  مشلغ 

د6هم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد ميمو3 اطرا6ي عنوانه)ا) 
ناندي   77(71 ايرابل  طريق   4(

فرنسا.
 7 السيدة اولفا دباش عنوانه)ا) 
00)95 ا6جونتوي  زنقة بوا6يي فرنيي 

فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ميمو3 اطرا6ي عنوانه)ا) 
)4 طريق ايرابل 71)77 ناندي فرنسا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   (7 بتا6يخ  بطنجة  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 04))25.
288I

ste imtiyaz conseils sarl

ISTITMAR AL BARAKA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ste imtiyaz conseils sarl
) زنقة العربية السعودية الطابق 
االول ثقة 6قم 5 املدينة الجديدة 

فا1 ، 30000، فا1 املغرب
ISTITMAR AL BARAKA شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 43 قطعة 
باب االطلس 3 طريق ايموزا6 فا1 - 

30000 فا1 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

7(587
في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   08
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ISTITMAR AL BARAKA
*مقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

أعمال أو إنشاءات مختلفة
نيابة عنه  الشضائع  نقل  *مقاول 

ولآلخرين.
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عنوا3 املقر االجتماعي : 43 قطعة 
3 طريق ايموزا6 فا1 -  باب االطلس 

30000 فا1 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:  6أسمال  مشلغ 
1.000.000,00 د6هم، مقسم كالتالي:

 5.000  : همو3  6شيد  السيد 
حصة بقيمة 00) د6هم للحصة.

 5.000  : الكشو1  محمد  السيد 
حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  همو3  6شيد  السيد 
امسيلة  الخضراءحي  املسيرة  شا6ع 
البهاليل صفرو 30000 فا1 املغرب.

السيد محمد الكشو1 عنوانه)ا) 
قطاع )2 الالزا3 6قم 3) حي الرياض 

الرباط 30000 فا1 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  همو3  6شيد  السيد 
امسيلة  الخضراءحي  املسيرة  شا6ع 
البهاليل صفرو 30000 فا1 املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   28 بتا6يخ  بفا1  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 010).
289I

GLOBE FIDUCIAIRE

FERTIL SOIL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GLOBE FIDUCIAIRE
4) شا6ع الز6قطوني الطابق 9 6قم 
8) ، 00)20، الدا6 الشيضاء املغرب

FERTIL SOIL شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 6قم7 
شا6ع احمد توكي الطشقة ٫2الشقة 
٫10 الدا6 الشيضاء - 20000, الدا6 

الشيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

53452(

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعداد القانو3   2022 فبراير   22

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 FERTIL : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.SOIL

ز6اعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األ6ض.

- الفالحة..

6قم7   : االجتماعي  املقر  عنوا3 

٫2الشقة  الطشقة  توكي  احمد  شا6ع 

الدا6   ,20000  - الشيضاء  الدا6   ٫10

الشيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:

 (.000  : باهة  السالمي  السيد 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  باهة  السالمي  السيد 

 (0 الشقة   3 الطابق   7 بلوك   3 أنفا 

املعا6يف الدا6الشيضاء 20000 الدا6 

الشيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  باهة  السالمي  السيد 

 (0 الشقة   3 الطابق   7 بلوك   3 أنفا 

املعا6يف الدا6الشيضاء 20000 الدا6 

الشيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 0( بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

ما16 2022 تحت 6قم 4921)8.

290I

جينيوزباك

جينيوزباك
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة
جينيوزباك

41 شا6ع ز6قطوني طابق 2 6قم 1 
الدا6الشيضاء ء 20370 الدا6الشيضاء 

املغرب ، 20370، الدا6الشيضاء 
املغرب

جينيوزباك شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 41 
شا6ع ز6قطوني طابق 2 6قم 1 

الدا6الشيضاء - 20370 الدا6الشيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
53449(

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   (0
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

جينيوزباك.
صنع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وصيانة آالت.
41 شا6ع  عنوا3 املقر االجتماعي : 
ز6قطوني طابق 2 6قم 1 الدا6الشيضاء 

- 20370 الدا6الشيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
بوسليم  عشداملالك  السيد 
نو6  اقامة  مومن  سيدي  عنوانه)ا) 
 11  3 عما6ة  نصيب  فدا3  سيتي 
6قم 2 الشيضاء 20400 الدا6الشيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

بوسليم  عشداملالك  السيد 
نو6  اقامة  مومن  سيدي  عنوانه)ا) 
 11  3 عما6ة  نصيب  فدا3  سيتي 
6قم 2 الشيضاء 20400 الدا6الشيضاء 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجا6ية بالدا6 الشيضاء بتا6يخ - تحت 

6قم 8)48)8.
29(I

ASMAA MEDIA GROUP

TRANS 4Z
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

ASMAA MEDIA GROUP
شا6ع صهيب الرومي بلوك 39 الرقم 

20 البرنو�سي الشيضاء، 20000، 
الشيضاء املغرب

TRANS 4Z شركة ذات املسؤولية 
املحدودة)في طو6 التصفية)

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي حي القد1 
الزنقة )4 الرقم 5 سيدي الرنو�سي 

- ا لشيضاء املغرب .
حل شركة

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.(17515

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
2022 تقر6 حل  27 دجنبر  املؤ6خ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
TRANS 4Z مشلغ 6أسمالها 200.000 
اإلجتماعي حي  د6هم وعنوا3 مقرها 
سيدي   5 الرقم   4( الزنقة  القد1 
الرنو�سي - ا لشيضاء املغرب نتيجة ل 

: عدم االشتغال .
حي  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
سيدي   5 الرقم   4( الزنقة  القد1 

الرنو�سي - ا لشيضاء املغرب . 
و عي3:

و  أبوجمال  اد6يس  السيد)ة) 
املغرب  ا لشيضاء  الشيضاء  عنوانه)ا) 

كمصفي )ة) للشركة.
الحدود  اإلقتضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تشليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية : 
حي القد1 الزنقة )4 الرقم 5 سيدي 
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الرنو�سي
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 03 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

فبراير 2022 تحت 6قم 313))8.
292I

HELP ENTREPRISE

ANFA FOOD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

HELP ENTREPRISE
 23RUE BOURED 2EME ETG
 APPT 4 ROCHES NOIRES ،

20290، CASABLANCA MAROC
ANFA FOOD شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طو6 

التصفية)
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 7 زنقة 

سبتة اقامة 6امي الطابق 2 املكتب 
6قم 8 - 28820 الدا6 الشيضاء 

املغرب.
حل شركة

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.281229

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
)202 تقر6 حل  5) دجنبر  املؤ6خ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
6أسمالها  مشلغ   ANFA FOOD
مقرها  وعنوا3  د6هم   (00.000
زنقة سبتة اقامة 6امي   7 اإلجتماعي 
 28820  -  8 6قم  املكتب   2 الطابق 
الدا6 الشيضاء املغرب نتيجة ل : عدم 

بلوغ الهدف.
و حدد مقر التصفية ب 91 شا6ع 
السفير بن عائشة الصخو6 السوداء 

- 20290 الدا6 الشيضاء املغرب. 
و عي3:

علي شاطر و عنوانه)ا)  السيد)ة) 
عائشة  بن  السفير  شا6ع   (91
الدا6   20290 السوداء  الصخو6 
الشيضاء املغرب كمصفي )ة) للشركة.
و  ملاليكة  سفيا3  السيد)ة) 
وادي  محج   5 جميلة  عنوانه)ا) 
الدهب 6قم 7)4 1 د 20440 الدا6 
الشيضاء املغرب كمصفي )ة) للشركة.
ليلى شاطر و عنوانه)ا)  السيد)ة) 

 39( 6قم   8 زنقة   ( ليمو3  اقامة 

املغرب  الشيضاء  الدا6   20(90

كمصفي )ة) للشركة.

الحدود  اإلقتضاء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تشليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية : 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

دجنبر )202 تحت 6قم 805923.

293I

HELP ENTREPRISE

COSOLAIR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

HELP ENTREPRISE

 23RUE BOURED 2EME ETG

 APPT 4 ROCHES NOIRES ،

20290، CASABLANCA MAROC

COSOLAIR شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طو6 التصفية)

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 7 زنقة 

سبتة اقامة 6امي الطابق الثاني 

مكتب 6قم 8 - 010)) الدا6 الشيضاء 

املغرب.

حل شركة
6قم التقييد في السجل التجا6ي 

.2998(7

الوحيدا  الشريك  قرا6  بمقت�سى 

تقر6 حل   202( دجنبر   30 ملؤ6خ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

مشلغ   COSOLAIR الوحيد  الشريك 
وعنوا3  د6هم   (0.000 6أسمالها 
مقرها اإلجتماعي 7 زنقة سبتة اقامة 
 -  8 6قم  الثاني مكتب  الطابق  6امي 

الدا6 الشيضاء املغرب نتيجة   ((010

ل : عدم بلوغ الهدف.
زنقة   7 و حدد مقر التصفية ب 

الثاني  الطابق  6امي  اقامة  سبتة 

مكتب 6قم 8 - 010)) الدا6 الشيضاء 

املغرب. 

و عي3:
و  خروباتي  زكرياء  السيد)ة) 
عنوانه)ا) اقامة طما6يس انفا ) 6قم 
9)) دا6 بوعزة النواصر 27223 الدا6 
الشيضاء املغرب كمصفي )ة) للشركة.
الحدود  اإلقتضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تشليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية : 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

فبراير 2022 تحت 6قم 181))8.
294I

LZ EXPERTS

SENS DIAGONAL SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LZ EXPERTS
 rue Ibn Al Moualim ، 20050، ,4

Casablanca Maroc
SENS DIAGONAL SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 41 شا6ع 
الز6قطوني الطابق الثاني شقة 6قم 
1 - الدا6 الشيضاء - 20000 الدا6 

الشيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

53(447
في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   2022 يناير   28
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 SENS  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.DIAGONAL SARL
تصميم   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الخا6جية  املساحات  وتخطيط 
 ، خضراء  )مساحات  والداخلية 

باحات ، حدائق...).
41 شا6ع  عنوا3 املقر االجتماعي : 
الز6قطوني الطابق الثاني شقة 6قم 

الدا6   20000  - الشيضاء  الدا6   -  1
الشيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 
د6هم، مقسم كالتالي:

السيدة سلمى مالك بناصر : 100 
حصة بقيمة 00) د6هم للحصة.

بناصر  ناصر  ال  بسمة  السيدة 
د6هم   (00 بقيمة  حصة   400  :

للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
بناصر  مالك  سلمى  السيدة 
اقامة  تز6زيت  زنقة   53 عنوانه)ا) 
الفضية ) حي الداخلة 80000 اكادير 

املغرب.
بناصر  ناصر  ال  بسمة  السيدة 
الطابق  كنيمر  4)تجزئة  عنوانه)ا) 
الدا6   20000  ( زنقة   24 شقة   2

الشيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
بناصر  مالك  سلمى  السيدة 
اقامة  تز6زيت  زنقة   53 عنوانه)ا) 
الفضية ) حي الداخلة 80000 اكادير 

املغرب
بناصر  ناصر  ال  بسمة  السيدة 
الطابق  كنيمر  4)تجزئة  عنوانه)ا) 
الدا6   20000  ( زنقة   24 شقة   2

الشيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

فبراير 2022 تحت 6قم 741))8.
295I

++FITAGAIC ++مــسـتأمـنة تادلة لإلدا6ة و املحـاسشة 

SOUK-CASH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مــسـتأمـنة تادلة لإلدا6ة و 
++FITAGAIC ++املحـاسشة
 Bd MOHAMED V BD

MOHAMED V، 23000، BENI-
MELLAL MAROC
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SOUK-CASH شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي تجزئة 
الحسنية مرآب 6قم 28 حي األطلس - 

23000 بنــي مالل املــغــرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
(2405

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   2022 يناير   24
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
SOUK- : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.CASH
تحويل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األموال & الوسيط املالي.
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
الحسنية مرآب 6قم 28 حي األطلس - 

23000 بنــي مالل املــغــرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
 (.000  : 6قــيـة  الــكــســر  السيدة 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  6قــيـة  الــكــســر  السيدة 
حي   28 6قم  مرآب  الحسنية  تجزئة 

األطلس 23000 بنــي مالل املــغــرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  6قــيـة  الــكــســر  السيدة 
حي   28 6قم  مرآب  الحسنية  تجزئة 

األطلس 23000 بنــي مالل املــغــرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بشني مالل بتا6يخ 09 دجنبر 

2022 تحت 6قم 32).

291I

 AUDIT CONSEIL ET GESTION DES

ENTREPRISE

 SOCIETE IMMOBILIERE
YAHJE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

 AUDIT CONSEIL ET GESTION
DES ENTREPRISE

 RUE MANSOUR EL ABIDI 05
 1er étage MAARIF ، 20330،

CASABLANCA MAROC
 SOCIETE IMMOBILIERE YAHJE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طو6 التصفية)
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 345 
ساحة النصر - 20500 الدا6 

الشيضاء املغرب.
حل شركة

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.54213

الوحيدا  الشريك  قرا6  بمقت�سى 
تقر6 حل   202( يونيو   30 ملؤ6خ في 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
 SOCIETE الوحيد  الشريك  ذات 
مشلغ   IMMOBILIERE YAHJE
وعنوا3  د6هم   (00.000 6أسمالها 
مقرها اإلجتماعي 345 ساحة النصر 
- 20500 الدا6 الشيضاء املغرب نتيجة 
الخسائر املسجلة في الحسابات   : ل 
املغلقة في )3 ديسمبر 2020 تزيد عن 
ثالثة أ6باع 6أ1 املال وبسبب الوضع 

االقتصادي الصعب للغاية.
 345 ب  التصفية  مقر  حدد  و 
ساحة النصر - 20500 الدا6 الشيضاء 

املغرب. 
و عي3:

السيد)ة) جاك بندفيد و عنوانه)ا) 
8 زنقة  تجزئة املنا6 مجموعة ب 6قم 
الدا6   20250 أنفا  بنسودة  محمد 
الشيضاء املغرب كمصفي )ة) للشركة.
الحدود  اإلقتضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تشليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية : 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 
فبراير 2022 تحت 6قم 4742)8.

297I

LOAY HAWARI LOGISTICS

LOAY HAWARI LOGISTICS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LOAY HAWARI LOGISTICS
 ANGLE AVENUE HASSAN 1 RT
 RUE AL KACHAF RES NAJAT
 ، 1/APT 6 BUREAU 5 N° 5
TANGER MAROC ،90000

 LOAY HAWARI LOGISTICS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي زاوية شا6ع 
حسن ) و شا6ع الكشاف اقامة نجاة 
شقة 1 مكتب 5 6قم 1/5 - 90000 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
(2425(

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   2022 يناير   24
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 LOAY  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.HAWARI LOGISTICS
النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
لحساب  للشضائع  الدولي  و  املحلي 

الغير.
زاوية   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
شا6ع حسن ) و شا6ع الكشاف اقامة 
 -  5/6 6قم   5 مكتب   1 شقة  نجاة 

90000 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
السيد عشد السالم غناج : 000.) 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
غناج  السالم  عشد  السيد 
طنجة   90000 طنجة  عنوانه)ا) 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
غناج  السالم  عشد  السيد 
طنجة   90000 طنجة  عنوانه)ا) 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   04 بتا6يخ  بطنجة  التجا6ية 

2022 تحت 6قم -.
298I

 AUDIT CONSEIL ET GESTION DES

ENTREPRISE

CAFE WINO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

 AUDIT CONSEIL ET GESTION
DES ENTREPRISE

 RUE MANSOUR EL ABIDI 05
 1er étage MAARIF ، 20330،

CASABLANCA MAROC
CAFE WINO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي : زاوية 
زنقة القائد االشطر و شا6ع بئر 
انز6ا3 ، اقامة 6بح )ب) 6قم 03 
املعا6يف - 20330 الدا6 الشيضاء 

املغرب.
قفل التصفية

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
.39773(

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
2022 تقر6 حل  5) فبراير  املؤ6خ في 
CAFE WINO شركة ذات املسؤولية 
 (00.000 6أسمالها  مشلغ  املحدودة 
د6هم وعنوا3 مقرها اإلجتماعي زاوية 
زنقة القائد االشطر و شا6ع بئر انز6ا3 
 - املعا6يف   03 6قم  )ب)  اقامة 6بح   ،
الدا6 الشيضاء املغرب نتيجة   20330
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الحسابات  في  املسجلة  الخسائر  ل 
املغلقة في )3 ديسمبر )202 تزيد عن 
ثالثة أ6باع 6أ1 املال وبسبب الوضع 

االقتصادي الصعب للغاية.
و عي3:

و  سكند6  جالل  السيد)ة) 
عنوانه)ا) 1 زنقة مامو3 محمد اقامة 
املعا6يف   3 الطابق  االزها6  6زض 
املغرب  الشيضاء  الدا6   20(00

كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
زاوية  وفي   2022 فبراير   (5 بتا6يخ 
زنقة القائد االشطر و شا6ع بئر انز6ا3 
 - املعا6يف  6قم3  )ب)  6بح  اقامة   ،

20330 الدا6 الشيضاء املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

فبراير 2022 تحت 6قم 4741)8.
299I

REVE INVESTN

REVE INVESTN ريف انفستن
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

REVE INVESTN
 KOUBOUR CHOUHADA ، (88
40000، MARRAKECH MAROC
 REVE INVESTN 36يف انفست

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طو6 التصفية)

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 88) قشو6 
الشهداء مراكش - 40000 مراكش 

املغرب.
حل شركة

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.5(245

الوحيدا  الشريك  قرا6  بمقت�سى 
تقر6 حل   202( نونبر   08 في  ملؤ6خ 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 REVE 3الشريك الوحيد 6يف انفست
 80.000 6أسمالها  مشلغ   INVESTN
 (88 د6هم وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 
 40000  - مراكش  الشهداء  قشو6 
قرا6   : ل  نتيجة  املغرب  مراكش 

الشريك الوحيد بتصفية الشركة.

و حدد مقر التصفية ب 88) قشو6 
مراكش   40000  - مراكش  الشهداء 

املغرب. 
و عي3:

و  اوفقير  6شيدة  السيد)ة) 
عما6ة  الثالث  الطابق  عنوانه)ا) 
با6ك فيوسكوير فونتي 80000 اكادير 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.
الحدود  اإلقتضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تشليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية : 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
دجنبر   29 بتا6يخ  بمراكش  التجا6ية 

)202 تحت 6قم 4)49).
300I

مستامنة تيمادير ش.م.م ش.و

 ACOURAY TRAVAUX SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

مستامنة تيمادير ش.م.م ش.و
حي لعري شيخ عما6ة الشفاء الطابق 

الرابع الناظو6، 12000، الناظو6 
املغرب

 ACOURAY TRAVAUX SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طو6 التصفية)

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي دوا6 اوالد 
سالم فرخانة الناظو6 12000 

الناظو6 املغرب.
حل شركة

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.(8245

الوحيدا  الشريك  قرا6  بمقت�سى 
تقر6   2020 فبراير   2( في  ملؤ6خ 
ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 
 ACOURAY الوحيد  الشريك  ذات 
TRAVAUX SARL AU مشلغ 6أسمالها 
مقرها  وعنوا3  د6هم   (00.000
فرخانة  سالم  اوالد  دوا6  اإلجتماعي 
املغرب  الناظو6   12000 الناظو6 

نتيجة ل : االزمة.
دوا6  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 12000 اوالد سالم فرخانة الناظو6 

الناظو6 املغرب. 

و عي3:

اكو6اي  اللطيف  عشد  السيد)ة) 

خنيفرة   12000 خنيفرة  و عنوانه)ا) 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.

الحدود  اإلقتضاء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تشليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 
: عما6ة الشفاء عرين الشيخ الناظو6 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضو6 بتا6يخ 1) فبراير 

2022 تحت 6قم )27.

30(I

ASMAA MEDIA GROUP

ESPACE MIMOSA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

ASMAA MEDIA GROUP

شا6ع صهيب الرومي بلوك 39 الرقم 

20 البرنو�سي الشيضاء، 20000، 

الشيضاء املغرب

ESPACE MIMOSA شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طو6 

التصفية)

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 51 شا6ع 

موالي يوسف الطابق 3 الشقة 4) - 

ا لشيضاء املغرب .

حل شركة
6قم التقييد في السجل التجا6ي 

.44150(

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تقر6 حل   2022 يناير   (3 املؤ6خ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

6أسمالها  مشلغ   ESPACE MIMOSA

مقرها  وعنوا3  د6هم   (00.000

يوسف  موالي  شا6ع   51 اإلجتماعي 

لشيضاء  ا   -  (4 الشقة   3 الطابق 

املغرب نتيجة ل : عدم االشتغال .

و حدد مقر التصفية ب 51 شا6ع 

موالي يوسف الطابق 3 الشقة 4) - ا 

لشيضاء املغرب . 

و عي3:
و  لعناية  بوشرى  السيد)ة) 
املغرب  ا لشيضاء  الشيضاء  عنوانه)ا) 

كمصفي )ة) للشركة.
الحدود  اإلقتضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تشليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 
 3 شا6ع موالي يوسف الطابق   51  :

الشقة 4) الشيضاء
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (5 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

فبراير 2022 تحت 6قم 2990)8.
302I

كنزة مروكو طرافل

كنزة مروكو طرافل
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

كنزة مروكو طرافل
فيال 0) شا6ع عما3 املدينة الجديدة 

فا1 ، 00)30، فا1 املغرب
كنزة مروكو طرافل شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي فيال 0) 

شا6ع عما3 املدينة الجديدة فا1 - 
30000 فا1 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
7(545

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   03
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
كنزة   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

مروكو طرافل.
النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السياحي .
 (0 فيال   : عنوا3 املقر االجتماعي 
 - شا6ع عما3 املدينة الجديدة فا1 

30000 فا1 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
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الشركة : 99 سنة .
 400.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
 3.000  : عشدالوي حسن  السيد 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة.
 (.000  : السيد زهير محمد امي3 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عشدالوي حسن عنوانه)ا) 
املنامة طريق صفرو  شا6ع   (3 فيال 

فا1 30000 فا1 املغرب .
السيد زهير محمد امي3 عنوانه)ا) 
شا6ع عشد العزيز بوطالب اقامة   34
حاتم الشقة ) فا1 ) 30000 فا1 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عشدالوي حسن عنوانه)ا) 
املنامة طريق صفرو  شا6ع   (3 فيال 

فا1 30000 فا1 املغرب 
السيد زهير محمد امي3 عنوانه)ا) 
شا6ع عشد العزيز بوطالب اقامة حاتم 
الشقة) فا1 ) 30000 فا1 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   25 بتا6يخ  بفا1  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 9)0).
303I

GHIZLANE DOUBLANE

STECHAB
إعال3 متعدد القرا6ات

GHIZLANE DOUBLANE
6قم 5 عما6ة العشدي شا6ع محمد 
الساد1 ، 24000، الجديدة املغرب
STECHAB »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
وعنوا3 مقرها االجتماعي: دوا6 
الغضشا3 موالي عشد هللا - - 

الجديدة املغرب.
»إعال3 متعدد القرا6ات«

6قم التقييد في السجل التجا6ي: 
.(8973

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤ6خ في 4) فبراير 2022

تم اتخاذ القرا6ات التالية: 

قرا6 6قم ): الذي ينص على مايلي: 
تفويت جميع حصص الشركة لفائدة 
السيدا3 لكطيفي كمال و البسطاوي 

ابراهيم
قرا6 6قم 2: الذي ينص على مايلي: 
اسماعشل  شهيد  السيدا3  استقالة 
السيد  تعيي3  و  املصطفى  قنديلي  و 
البسطاوي  السيد  و  لكطيفي  كمال 

ابراهيم مسيرين جدد للشركة
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
على  ينص  الذي   :1-7 6قم  بند 
الجديد  التقسيم  تحديد  مايلي: 

لالسهم
على  ينص  الذي   :(2 6قم  بند 
مايلي: تعيي3 املسيرين الجدد للشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالجديدة بتا6يخ 24 فبراير 

2022 تحت 6قم 27542.
304I

ASMAA MEDIA GROUP

LYS MARBRE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

ASMAA MEDIA GROUP
شا6ع صهيب الرومي بلوك 39 الرقم 

20 البرنو�سي الشيضاء، 20000، 
الشيضاء املغرب

LYS MARBRE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طو6 

التصفية)
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 97 اقامة 

ابن عشيد دا6 بوعزة - ا لشيضاء 
املغرب .

حل شركة
6قم التقييد في السجل التجا6ي 

.(2887(
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقر6 حل   2022 يناير   (2 املؤ6خ في 
 LYS شركة ذات املسؤولية املحدودة 
 (00.000 مشلغ 6أسمالها   MARBRE
 97 اإلجتماعي  د6هم وعنوا3 مقرها 
اقامة ابن عشيد دا6 بوعزة - ا لشيضاء 

املغرب نتيجة ل : عدم االشتغال .
و حدد مقر التصفية ب 97 اقامة 

ابن عشيد دا6 بوعزة - ا لشيضاء املغرب 

و عي3:

و  محمد  شفيقي  السيد)ة) 

بوعزة  دا6  نععشيد  تجزئة  عنوانه)ا) 

كمصفي  املغرب  لشيضاء  ا  النواصر 

)ة) للشركة.

الحدود  اإلقتضاء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تشليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 

بوعزة  دا6  عشيد  ابن  اقامة   97  :

الشيضاء

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (5 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

فبراير 2022 تحت 6قم 2989)8.

305I

YATEK AUDIT & CONSEIL SARL AU

BLUPHARM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير تسمية الشركة

 YATEK AUDIT & CONSEIL SARL

AU

 IMMEUBLE 104 N° 3

 LOTISSEMENT IGUIDER

 2 ROUIDATE ، 40000،

MARRAKECH MAROC

BLUPHARM شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا3 مقرها االجتماعي الطابق 

السفلي تجزىة 6قم غ 23 افاق 

سعادة 40000 مراكش املغرب.

تغيير تسمية الشركة
6قم التقييد في السجل التجا6ي 

((2487

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم تغيير   2022 يناير   (8 في  املؤ6خ 

 »BLUPHARM« تسمية الشركة من

. »DEEPMED« إلى

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   24 بتا6يخ  بمراكش  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 2230.

301I

YATEK AUDIT & CONSEIL SARL AU

DEEPMED
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص
 YATEK AUDIT & CONSEIL 

SARL AU
 IMMEUBLE 104 N° 3

 LOTISSEMENT IGUIDER
 2 ROUIDATE ، 40000،
MARRAKECH MAROC

DEEPMED شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي الطابق 
السفلي تجزئة 6قم 6 23 افاق سعادة 

إضافة 40000 مراكش املغرب.
تفويت حصص

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.((2487

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2022 يناير   (8 في  املؤ6خ 

املصادقة على :
تفويت السيد )ة) محمد املومهيل 
11) حصة اجتماعية من أصل 500 
6شيد لدي  )ة)  حصة لفائدة السيد 

بتا6يخ 8) يناير 2022.
بويحي  سعيد  )ة)  السيد  تفويت 
17) حصة اجتماعية من أصل 500 
6شيد لدي  )ة)  حصة لفائدة السيد 

بتا6يخ 8) يناير 2022.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
فبراير   24 بتا6يخ  بمراكش  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 2230.
307I

اكسبريت كونسيلتو3

 BIRKALI بركالي ترفو نيغوس
TRAVAUX NEGOCES

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

اكسبريت كونسيلتو3
زنقة محمد الشقال عما6ة كوليزي 
6قم 90 جليز ، 40000، مراكش 

املغرب
 BIRKALI 1بركالي ترفو نيغو

TRAVAUX NEGOCES شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طو6 

التصفية)
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي دوا6 ايت 
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علي منطقة تامنصو6ت مراكش 
40300 مراكش املغرب.

حل شركة
6قم التقييد في السجل التجا6ي 

.(04(95
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
2022 تقر6 حل  4) فبراير  املؤ6خ في 
شركة ذات املسؤولية املحدودة بركالي 
 BIRKALI TRAVAUX نيغو1  ترفو 
NEGOCES مشلغ 6أسمالها 00.000) 
د6هم وعنوا3 مقرها اإلجتماعي دوا6 
ايت علي منطقة تامنصو6ت مراكش 
نتيجة  املغرب  مراكش   40300
كو6ونا  جائحة  بتشعات  تأثرها   : ل 

املستجد .
و حدد مقر التصفية ب دوا6 ايت 
مراكش  تامنصو6ت  منطقة  علي 

40300 مراكش املغرب. 
و عي3:

و  البركالي  محمد  السيد)ة) 
عنوانه)ا) دوا6 ايت علي حربيل الشو6 
)ة)  52)40 مراكش املغرب كمصفي 

للشركة.
الحدود  اإلقتضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تشليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 
للشركة محل  التجا6ي  املقر  حدد   :

التصفية 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   25 بتا6يخ  بمراكش  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 2304.
308I

FOUZMEDIA

 LA SOCIETE – RACHIQI 
DISTRIBUTION * SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
 LA SOCIETE – RACHIQI 

 DISTRIBUTION * SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 48 شا6ع 

ابو بكر الصديق اقامة ايما3 مكتب 

02 - 4000) القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

143((

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   08

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 LA SOCIETE – RACHIQI  :

. DISTRIBUTION * SARL AU

االستيراد   : غرض الشركة بإيجاز 

و التصدير

- التجا6ة

الصناعة  منتوجات  في  -التجا6ة 

التقليدية.

48 شا6ع  عنوا3 املقر االجتماعي : 

ابو بكر الصديق اقامة ايما3 مكتب 

02 - 4000) القنيطرة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الرشقي  السيد حسن 

-- -- -- املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  الرشقي  السيد حسن 

-- -- -- املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة بتا6يخ 7) فبراير 

2022 تحت 6قم -.

309I

CANOCAF SARL

JAWA MEDICAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CANOCAF SARL
شا6ع الجيش امللكي زنقة الخنساء 

6قم 7 الطابق الثاني 6قم 03 
 NADOR ،12000 ،6الناظو

MAROC
JAWA MEDICAL شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي حي أوالد 
ميمو3 6قم 02 - 12000 الناظو6 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
23199

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   ((
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 JAWA  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.MEDICAL
/(  : بإيجاز  الشركة  غرض 
املستحضرات  وتوزيع  وبيع  شراء 
الصيدالنية ومستحضرات التجميل 

2/استيراد وتصدير.
: حي أوالد  عنوا3 املقر االجتماعي 
الناظو6   12000  -  02 6قم  ميمو3 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
السيد جواد اتونتي : 000.) حصة 

بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  اتونتي  جواد  السيد 
الناظو6   12000 دوا6 لغريشة بوعرك 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  اتونتي  جواد  السيد 
الناظو6   12000 دوا6 لغريشة بوعرك 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضو6 بتا6يخ 4) فبراير 

2022 تحت 6قم 251.

3(0I

FIDUCIAIRE OTHMANE

ELKHATTARI TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE OTHMANE

 kenitra ، 14000، KENITRA

MAROC

ELKHATTARI TRAVAUX شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 21 شا6ع 

ابي ز6عة اقامة أ 6ضوا3 املكتب 7 - 

4000) القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

14(0(

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   202( دجنبر   3(

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ELKHATTARI TRAVAUX

أعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

متنوعة
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مواد بناء
أدوات  أو  الصناعية  املعدات 

اآلالت.
21 شا6ع  عنوا3 املقر االجتماعي : 
 - 7 ابي ز6عة اقامة أ 6ضوا3 املكتب 

4000) القنيطرة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
الخطا6ي  الجليل  عشد  السيد 
د6هم   (00 بقيمة  حصة   (.000  :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الخطا6ي  الجليل  عشد  السيد 
 429 بلوك  النجمة  د6ب  عنوانه)ا) 
الدا6   (4000 الشيضاء  ح  ح  6قم) 

الشيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الخطا6ي  الجليل  عشد  السيد 
 429 بلوك  النجمة  د6ب  عنوانه)ا) 
الدا6   (4000 الشيضاء  ح  ح  6قم) 

الشيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتا6يخ 03 فبراير 

2022 تحت 6قم 90210.
3((I

نوغلب

تعاونية شمس الربيع
مجموعة ذات النفع االقتصادي

تأسيس شركة

نوغلب
شقة 3 الطابق 2 عما6ة ا7 اقامة 
6اشا مرجا3 2 مكنا1 شقة 3 
الطابق 2 عما6ة ا7 اقامة 6اشا 

مرجا3 2 مكنا1، 50000، مكنا1 
املغرب

تعاونية شمس الربيع مجموعة ذات 
النفع االقتصادي

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي قصر 
ايت عي�سى اعلي جماعة تالسينت - 

252)1 تالسينت املغرب
تأسيس مجموعة ذات النفع 

االقتصادي 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

198/20(7/241/(
في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   20(7 يونيو   08
النفع  ذات  ملجموعة  األسا�سي 

االقتصادي باملميزات التالية:
ذات  مجموعة   : الشركة  شكل 

النفع االقتصادي.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها : تعاونية 

شمس الربيع.
تربية   : بإيجاز  الشركة  غرض 

النحل
املنخرطي3  وتأطير  تكوين 

واملنخرطات.
تربية املوا�سي والتسمي3.

التمو6  منتوجات  وتثمي3  غر1 
و الزيتو3 والصشا6 واالشجا6 املثمرة 

وفق احدث التقنيات.
لتوفير  الز6اعية  توسيع اال6ا�سي 

االعالف وتثمي3 املنتوج.
باملنطقة  االزير  منتوج  تثمي3 
الستعماله  استغالله  وعقلنة 

لألغراض الطشية.
تجهيز الضيعات الفالحية باألجهزة 
مجال  في  الحديثة  التقنيات  و 
مياه  ترشيد  و  اال6ا�سي  استصالح 

السقي.
تسويق منتوجات املتعاوني3.

للدخل  مد6ة  مشا6يع  خلق 
املرأة  وتأهيل  تنموية  ومشا6يع 

القروية.
في  االخرى  للمناطق  زيا6ات  نظم 

اطا6 تشادل الخبرات والزيا6ات.
قصر   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
 - ايت عي�سى اعلي جماعة تالسينت 

252)1 تالسينت املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 5.000 الشركة:  6أسمال  مشلغ 

د6هم، مقسم كالتالي:
حصة   (  : 6شيد  بوكرش  السيد 

بقيمة 200 د6هم للحصة.
 (  : اسماعيل  بوكرش  السيد 

حصة بقيمة 200 د6هم للحصة.

 (  : العالي  عشد  بوكرش  السيد 
حصة بقيمة 200 د6هم للحصة.

حصة   (  : فاطمة  دية  السيدة 
بقيمة 200 د6هم للحصة.

السيدة بوخدو خديجة : ) حصة 
بقيمة 200 د6هم للحصة.

حصة   (  : السيدة عقاوي 6ابحة 
بقيمة 200 د6هم للحصة.

حصة   (  : محمد  بوخدو  السيد 
بقيمة 200 د6هم للحصة.

حصة   (  : اويدو فاطمة  السيدة 
بقيمة 200 د6هم للحصة.

) حصة   : السيدة عقاوي الزهرة 
بقيمة 200 د6هم للحصة.

حصة   (  : محمد  بوخدو  السيد 
بقيمة 200 د6هم للحصة.

) حصة   : السيد بوخدو عشد هللا 
بقيمة 200 د6هم للحصة.

حصة   (  : عمر  بوخدو  السيد 
بقيمة 200 د6هم للحصة.

) حصة   : السيدة مرضو الزهراء 
بقيمة 200 د6هم للحصة.

حصة   (  : باحة  السيدة بن عال 
بقيمة 200 د6هم للحصة.

حصة   (  : هشام  بوخدو  السيد 
بقيمة 200 د6هم للحصة.

حصة   (  : سعيد  بوخدو  السيد 
بقيمة 200 د6هم للحصة.

السيد باشيخ اسماعيل : ) حصة 
بقيمة 200 د6هم للحصة.

حصة   (  : السيد عقاوي محمد 
بقيمة 200 د6هم للحصة.

حصة   (  : بوخدو  علي  السيد 
بقيمة 200 د6هم للحصة.

) حصة   : السيدة بوكرش فوزية 
بقيمة 200 د6هم للحصة.

السيد بوخدو عشد الحق : ) حصة 
بقيمة 200 د6هم للحصة.

حصة   (  : علي  بوكرش  السيد 
بقيمة 200 د6هم للحصة.

) حصة   : السيد بوخدو ابراهيم 
بقيمة 200 د6هم للحصة.

السيد احسايني اد6يس : ) حصة 
بقيمة 200 د6هم للحصة.

) حصة   : السيدة باشيخ فتيحة 
بقيمة 200 د6هم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد بوكرش 6شيد 6قم بطاقة 
 UB  1(929 الوطنية  التعريف 
6قم  اسماعيل  بوكرش  السيد  و 
 93094FL بطاقة التعريف الوطنية 
6قم  العالي  عشد  بوكرش  السيد  و 
الوطنية70293  التعريف  بطاقة 
6قم  فاطمة  دية  السيدة  و   UB
 31932 الوطنية  التعريف  بطاقة 
6قم  خديجة  بوخدو  السيدة  و   FL
 FL 7325( بطاقة التعريف الوطنية 
بطاقة  6قم  6ابحة  عقاوي  والسيدة 
التعريف الوطنية FL 81895 والسيد 
التعريف  بطاقة  6قم  محمد  بوخدو 
اويدو  والسيدة   FG  1285 الوطنية 
فاطمة 6قم بطاقة التعريف الوطنية 
و السيدة عقاوي الزهرة   FL  73521
6قم بطاقة التعريف الوطنية 21888 
FL و السيد بوخدو محمد 6قم بطاقة 
و   FL  53398 الوطنية  التعريف 
بطاقة  6قم  عشد هللا  بوخدو  السيد 
التعريف الوطنية FL 3401 و السيد 
التعريف  بطاقة  6قم  عمر  بوخدو 
الوطنية FL 75(90 و السيدة مرضو 
الزهراء 6قم بطاقة التعريف الوطنية 
FL 31990 والسيد بن عال باحة 6قم 
 79374 الوطنية  التعريف  بطاقة 
6قم  هشام  بوخدو  السيد  و   UB
 FL 17491 بطاقة التعريف الوطنية 
بطاقة  6قم  سعيد  بوخدو  السيد  و 
و   AV  ((1((5 الوطنية  التعريف 
السيد باشيخ اسماعيل 6قم بطاقة 
و   FL  8931( الوطنية  التعريف 
بطاقة  6قم  محمد  عقاوي  السيد 
التعريف الوطنية FL 1((5 و السيد 
السيدة  و   FL  50(39 بوخدو  علي 
بوكرش فوزية 6قم بطاقة التعريف 
)FL 8375 و السيد بوخدو  الوطنية 
التعريف  بطاقة  6قم  الحق  عشد 
و السيد بوكرش   48244FL الوطنية 
الوطنية  التعريف  بطاقة  6قم  علي 
و السيد بوخدو ابراهيم   FL  2033(
6قم بطاقة التعريف الوطنية 32)34 
6قم  اد6يس  احسايني  السيد  و   FL
 70271 الوطنية  التعريف  بطاقة 
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6قم  فتيحة  باشيخ  السيدة  و   FL
 FL 54900 بطاقة التعريف الوطنية 
اوعلي  عي�سى  ايت  قصر  عنوانه)ا) 

252)1 تالسينت املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد بوكرش 6شيد 6قم بطاقة 
UB 1(929 6ئيس  التعريف الوطنية 
مجلس االدا6ة و السيد علي بوخدو 
6قم بطاقة التعريف الوطنية39)50 
السيد  و  االدا6ة  مجلس  امي3   FL
التعريف  بطاقة  6قم  عمر  بوخدو 
مجلس  كاتب   FL  75(90 الوطنية 
عي�سى  ايت  قصر  عنوانه)ا)  االدا6ة 

اوعلي 252)1 تالسينت املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماي   01 بتا6يخ  بفجيج  االبتدائية 

9)20 تحت 6قم 230/2019.
3(2I

MOORE CASABLANCA

أركاديا كابيطال
إعال3 متعدد القرا6ات

MOORE CASABLANCA
 ORIGIN OFFICE OASIS 78
 BIS RUE DES PAPILLONS

 EXTENSION ، 20410،
CASABLANCA MAROC

أ6كاديا كابيطال »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوا3 مقرها االجتماعي: تجزئة 
صفاء 2 6قم 2) الطابق 2 عي3 
الشق - 20000 الدا6 الشيضاء 

املغرب.
»إعال3 متعدد القرا6ات«

6قم التقييد في السجل التجا6ي: 
.38307(

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤ6خ في 30 دجنبر )202

تم اتخاذ القرا6ات التالية: 
قرا6 6قم ): الذي ينص على مايلي: 
مساهمة  إلى شركة  الشركة  تحويل 

مبسطة ذات الشريك الوحيد
قرا6 6قم 2: الذي ينص على مايلي: 

إنسجام غرض الشركة

على  ينص  الذي   :3 6قم  قرا6 
مايلي: إعادة صياغة النظام األسا�سي 

للشركة وتحديثه
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
على  ينص  الذي   :( 6قم  بند 
يتم تشكيل الشركة من قشل  مايلي: 
مالكي األسهم التي تم إنشاؤها بها و 
الحًقا  إنشاؤها  يمكن  التي  باألسهم 
وهي شركة مساهمة مبسطة ذات   ،
سيحكمها  والتي  الوحيد  الشريك 
بموجب القانو3 الثالث مكر6 الذي 
9)ء20  6قم  القانو3  عليه  ينص 
مؤ6خ  بالظهير 3.)°ء)2ء75  الصاد6 
 (202( يوليو   (4(  (442 3 حجة  في 
5ء91 بشأ3 الشركة  في القانو3 6قم 
العامة ، والشركة البسيطة املحدودة 
 ، باألسهم  املحدودة  والشركة   ،
 ، املبسطة  املساهمة  والشركة 
املحدودة  املسؤولية  ذات  والشركة 
املشروع املشترك الصاد6 بموجب   ،
 5 في  الصاد6  )ء97ء49  6قم  الظهير 
شوال 7)4) )3) فبراير 997)). كما 
أنها تحكمها األحكام املحددة في املواد 
، واملواد   381 ، واملادة   384 إلى   375
395 إلى 399 ، واملواد 404 و 405 من 
بالشركات  املتعلق  7)ء95  القانو3 
املحدودة  املسؤولية  ذات  العامة 
)ء91ء24)  6قم  بالظهير  الصاد6 
 30(  (4(7 ىى  6بيع األول.   (4 بتا6يخ 

أغسطس 991)).
بند 6قم 2: الذي ينص على مايلي: 
مشاشر  بشكل  الشركة  من  الغرض 
في املغرب أو في  أو غير مشاشر سواء 
القابضة  الشركات  نشاط  الخا6ج: 
التي تعمل نيابة عنها في وضع أو إدا6ة 
أو  للتحويل  القابلة  املالية  األو6اق 
في  أو  املالية  األو6اق  معامالت  في 
في  املشا6كة   - ؛  الشركات  سيطرة 
الد6اسة   - واالستثما6.  املال  6أ1 
والتد6يب والخبرة والتحليل والدعم 
التطوير   - ؛  واملنظمات  للشركات 
العقا6ي؛ - شراء وبيع جميع األ6ا�سي 
والعقا6ات  امللكية  حقوق  وجميع 
وبيع األ6ا�سي املشنية وغير  شراء   - ؛ 
أعمال   - العقا6ات.  بناء   - ؛  املشنية 

التطوير العقا6ي والتقسيم والتشييد 
 ، العزل املائي   ، )األعمال اإلنشائية 
الكهرباء ، السشاكة ، الصرف الصحي 
أعمال الشناء   - الطالء).   ، النجا6ة   ،
العامة والهندسة املدنية وحفر اآلبا6 
والصرف   ، العامة  الحفر  أعمال   -
والششكات   ، والطرق   ، الصحي 
وإمدادات   ، والطرق   ، املختلفة 
املياه ، والكهرباء ، والهاتف ؛ - شراء 
ومعدات  الشناء  وبيع املعدات ومواد 
وتسويق  وتصدير  استيراد   - الحفر. 
بنشاط  املتعلقة  واملعدات  املواد 
أعمال نجا6ة من الخشب   - الشركة. 
واألملنيوم. - أعمال الدها3 أو الطالء 
والد6اسة  الهندسية  املساعدة   - ؛ 
- تسويق أي مادة  والفنية للمشا6يع. 
بناء ؛ وبشكل عام ، جميع املعامالت 
أو  املالية  أو  التجا6ية  أو  الصناعية 
التي  العقا6ية  أو  املنقولة  أو  املدنية 
أو  مشاشر  بشكل  مرتشطة  تكو3  قد 
املشا6 إليها  غير مشاشر بأحد األشياء 
أعاله أو بأي أشياء مماثلة أو مرتشطة 

أو مكملة.
بند 6قم 3: الذي ينص على مايلي: 

تحيي3 النظام األسا�سي للشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (5 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

فبراير 2022 تحت 6قم 2818)8.
3(3I

advanced consulting

 EDITA FOOD INDUSTRIES
MOROCCO SA
إعال3 متعدد القرا6ات

advanced consulting
 rue oumaima sayeh, Quartier

 racine casablanca18
 casablanca، 20100، casablanca

maroc
 EDITA FOOD INDUSTRIES

MOROCCO SA »شركة املساهمة«
وعنوا3 مقرها االجتماعي: املنطقة 
الصناعية والد صالح بوسكو6ة 
املنطقة الصناعية والد صالح 

بوسكو6ة 82)27 الدا6 الشيضاء 
املغرب.

»إعال3 متعدد القرا6ات«
6قم التقييد في السجل التجا6ي: 

.4245((
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤ6خ في )2 نونبر )202
تم اتخاذ القرا6ات التالية: 

قرا6 6قم ): الذي ينص على مايلي: 
6فع 6أسمال الشركة بمشلغ قد6ه 000 
 000 د6هم لرفعه من مشلغ   (5  000
 000  000 إلى مشلغ   ، د6هم   45  000
10 د6هم و ذلك عن طريق إنشاء مائة 
50)) حصة   000  ( و خمسو3 ألف 
لكل واحدة  جديدة ذات مئة د6هم 

محر6ة نقذيا بالكامل عند اإلكتتاب
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند 6قم 1: الذي ينص على مايلي: 
من   1 املادة  على  املترتب  التعديل 

القانو3 األسا�سي للشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (3 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

يناير 2022 تحت 6قم 7)8082.

3(4I

cabinet idrissi

STE SAH COSMETICS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

cabinet idrissi
 rue abdelkrim benjelloun ، (3

30000، fes maroc
 STE SAH COSMETICS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي شا6ع عشد 
الكريم بنجلو3 6قم 42 الطابق 

الساد1 مكاتب اشرف - 30000 
فا1 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
7(435

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   (5
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SAH COSMETICS SARL

استيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

التجميل  مستحضرات  وتوزيع 

ومنتجات النظافة الشخصية.

شا6ع   : االجتماعي  املقر  عنوا3 

الطابق   42 عشد الكريم بنجلو3 6قم 

 30000  - اشرف  مكاتب  الساد1 

فا1 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:

عطية  ابن  امي3  محمد  السيد 

 (00 بقيمة  حصة   500  : االندل�سي 

د6هم للحصة.

 : البردعي  السيدة فاطمة الزهراء 

500 حصة بقيمة 00) د6هم للحصة 

.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عطية  ابن  امي3  محمد  السيد 

تجزئة   35 عنوانه)ا)  االندل�سي 

ايموزا6  طريق   1 شقة  الياسمي3 

30000 فا1 املغرب.

البردعي  الزهراء  فاطمة  السيدة 

الياسمي3  تجزئة   35 عنوانه)ا) 

فا1   30000 1 طريق ايموزا6  شقة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عطية  ابن  امي3  محمد  السيد 

تجزئة   35 عنوانه)ا)  االندل�سي 

ايموزا6  طريق   1 شقة  الياسمي3 

30000 فا1 املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   2( بتا6يخ  بفا1  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 893/2022.

3(5I

FICOSAGE

STE BORJMAN CAR

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FICOSAGE

 Rue Lalla Amina Ville Nouvelle

 Rce Triangle D›or 30000 Fes

Agdal ، 30000، fes maroc

STE BORJMAN CAR شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طو6 

التصفية)

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي اقامة 

الحرية زنقة فلسطي3 6قم 33 - 

30000 فا1 املغرب.

حل شركة

6قم التقييد في السجل التجا6ي 

.(92((

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

)202 تقر6 حل  01 شتنبر  املؤ6خ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

مشلغ   STE BORJMAN CAR

وعنوا3  د6هم   800.000 6أسمالها 

مقرها اإلجتماعي اقامة الحرية زنقة 

فا1   30000  -  33 6قم  فلسطي3 

املغرب نتيجة ل : ازمة اقتصادية.

اقامة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 -  33 6قم  فلسطي3  زنقة  الحرية 

30000 فا1 املغرب. 

و عي3:

تدالوي  العلي  عشد  السيد)ة) 

زنقة ابن حنشل  شكدالي و عنوانه)ا) 

6قم 5) شقة 4 30000 فا1 املغرب 

كمصفي )ة) للشركة.

الحدود  اإلقتضاء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تشليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية : 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نونبر   08 بتا6يخ  بفا1  التجا6ية 

)202 تحت 6قم 4944.

3(1I

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE JFK

 RIFAI HOLDING
INVESTISSEMENT - RHI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مالءمة النظام األسا�سي للشركة

 FIDUCIAIRE INTERNATIONALE
JFK

12 شا6ع سيدي عشد الرحما3 
الشقة ) ، 20200، الدا6 الشيضاء 

املغرب
 RIFAI HOLDING

INVESTISSEMENT - RHI »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوا3 مقرها االجتماعي: 27) 
بيس شا6ع الحسن الثاني الطابق 

)) شقة 6قم 5)) - - الدا6 الشيضاء 
املغرب.

»مالءمة النظام األسا�سي للشركة«
6قم التقييد في السجل التجا6ي: 

.(05495
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤ6خ في )0 فبراير 2022
األسا�سي  النظام  مالءمة  تقر6 
القانو3:  مقتضيات  مع  للشركة 
بعد االستماع إلى   ، الجمعية العامة 
مراجعة  تقر6  املسير،  تقا6ير  قراءة 
ذات  للشركة  األسا�سي  النظام 
مادة  وتعتمد   ، املحدودة  املسؤولية 
نص   ، مجملها  في  ثم   ، األخرى  تلو 
النظام األسا�سي الذي اقترحه املسير.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 23 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

فبراير 2022 تحت 6قم )427)8.
3(7I

Bennani & Associes

 adidas أديداس موروكو
Morocco LLC

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تعيي3 مسير جديد للشركة

Bennani & Associes
 Marina Casablanca B5 ، 20030،

Casablanca Maroc
 adidas Morocco أديدا1 مو6وكو
LLC شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي شا6ع 

سيدي محمد بن عشد هللا, الطابق 
)), كريستال 2, ما6ينا - 20030 

الدا6 الشيضاء املغرب.
تعيي3 مسير جديد للشركة

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.31(2(9

الوحيد  الشريك  قرا6  بمقت�سى 
تم تعيي3   202( نونبر   (7 املؤ6خ في 
مسير جديد للشركة السيد)ة) ماهيو 

ألكسند6 كمسير وحيد
تشعا إلقالة مسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (4 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

فبراير 2022 تحت 6قم 2848)8.

3(8I

LAMAN EXPERTISE

 CAMI LAQUAGE ET
INGENIERIE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االجتماعي للشركة

LAMAN EXPERTISE
 Résidence Riad Arfoud, Imm. 8,
 Bureau N° 9, Rue Mouzdalifa,

 Aarset Sinko ، 40000،
Marrakech Maroc

 CAMI LAQUAGE ET INGENIERIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي مكتب 
9 اقامة 6ياض ا6فود مدخل 8 

 marrakech شا6ع املزدلفة مراكش
40000 مراكش املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
6قم التقييد في السجل التجا6ي 

.(01723
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تحويل   2022 يناير   25 املؤ6خ في 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
9 اقامة 6ياض ا6فود مدخل  »مكتب 
 marrakech 8 شا6ع املزدلفة مراكش
»مكتب  إلى  مراكش املغرب«   40000
الحي الصناعي سيدي غانم   432,  2

مراكش - 40000 مراكش املغرب«.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   2( بتا6يخ  بمراكش  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 01)2.
3(9I

DOUNO CENTER

DOUNO CENTER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

DOUNO CENTER
الرقم 1 تجزئة فلو6يدا سيدي 

معروف ، 20520، الدا6 الشيضاء 
املغرب

DOUNO CENTER شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي الرقم 1 
تجزئة فلو6يدا سيدي معروف - 

20520 الدا6 الشيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

533937
في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   2022 يناير   2(
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DOUNO CENTER
مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االتصال الهاتفي.
الرقم   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
 - فلو6يدا سيدي معروف  تجزئة   1

20520 الدا6 الشيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
السيد عشد الكريم اوسيدنا : 450 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة.
السيدة دنيا اوسيدنا : 450 حصة 

بقيمة 00) د6هم للحصة.
حصة   (00  : السيد عثما3 بكير 

بقيمة 00) د6هم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

اوسيدنا  الكريم  عشد  السيد 
عنوانه)ا) تجزئة بد6 الرقم 55 الد6وة 

50)20 الدا6 الشيضاء املغرب.
عنوانه)ا)  اوسيدنا  دنيا  السيدة 
تجزئة القد1 شا6ع اوالد حدو 6قم 
20 عي3 الشق 20470 الدا6 الشيضاء 

املغرب.
عنوانه)ا)  بكير  عثما3  السيد 
شقة   4 بريشة طابق  ثلث  زنقة   27
الشيضاء  الدا6   20040 بو6كو3   (3

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
اوسيدنا  الكريم  عشد  السيد 
عنوانه)ا) تجزئة بد6 الرقم 55 الد6وة 

50)20 الدا6 الشيضاء املغرب
عنوانه)ا)  اوسيدنا  دنيا  السيدة 
تجزئة القد1 شا6ع اوالد حدو 6قم 
20 عي3 الشق 20470 الدا6 الشيضاء 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

فبراير 2022 تحت 6قم 4411)8.
320I

فيديسير بسمة شركة دات املسؤولية املحدودة دات 

الشريك الوحيد

إقامة باتريمونيال
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

فيديسير بسمة شركة دات 
املسؤولية املحدودة دات الشريك 

الوحيد
تجزئة عثما3 زنقة 2) 6قم 39-37 
عي3 الشق الدا6 الشيضاء ، 20470، 

الدا6 الشيضاء املغرب
إقامة باتريمونيال شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 47) شا6ع 
املقاومة إقامة أفا الطابق الثاني 6قم 

22 - 20500 الدا6 الشيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

533123

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعداد القانو3   2022 فبراير   (4

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

إقامة   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

باتريمونيال.

االنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقا6ي.

عنوا3 املقر االجتماعي : 47) شا6ع 

املقاومة إقامة أفا الطابق الثاني 6قم 

22 - 20500 الدا6 الشيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:

 (.000  : السيد بنمخلوف محمد 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد بنمخلوف محمد عنوانه)ا) 

شقة   5 طابق  العاطي  عي3  زنقة   1

الشيضاء  الدا6   20053 بو6كو3   8

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد بنمخلوف محمد عنوانه)ا) 

شقة   5 طابق  العاطي  عي3  زنقة   1

الشيضاء  الدا6   20053 بو6كو3   8

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

فبراير 2022 تحت 6قم 3899)8.

32(I

ديوا3 االستاذ بناصر الصغير

FOODZEN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ديوا3 االستاذ بناصر الصغير
)1،شا6ع موالي عشد الرحما3 اقامة 
منة هللا II مكتب 6قم ) القنيطرة، 

4000)، القنيطرة املغرب
FOODZEN شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 30 زنقة 
سعد زغلول اقامة ليزو6ونجي 2 

متجر ب القنيطرة 4000) القنيطرة 
املغرب.

تفويت حصص
6قم التقييد في السجل التجا6ي 

.59337
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2022 يناير   (2 في  املؤ6خ 

املصادقة على :
امي3  محمد  )ة)  السيد  تفويت 
من  اجتماعية  حصة   34 عصي�سي 
)ة)  حصة لفائدة السيد   (00 أصل 
2) يناير  احمد امي3 الرمي�سي بتا6يخ 

.2022
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
االبتدائية بالقنيطرة بتا6يخ 5) فبراير 

2022 تحت 6قم 704.
322I

CAB ASSISTANCE

 GOMANA TRANS S.A.R.L
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد
تفويت حصص

CAB ASSISTANCE
 ROUTE DE TETOUAN 71
 RESIDENCE NABIL 1ER

 ETAGE N° 3 TANGER ، 90000،
TANGER MAROC

 GOMANA TRANS S.A.R.L AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي حي بني 
خلدو3 زنقة 20 6قم 2) طنجة - 
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90000 طنجة املغرب .
تفويت حصص

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.(09(1(

الوحيد  الشريك  قرا6  بمقت�سى 
تمت   2022 فبراير   07 في  املؤ6خ 

املصادقة على :
سعيد  محمد  )ة)  السيد  تفويت 
من  اجتماعية  حصة   (.000 برحو 
السيد  لفائدة  حصة   (.000 أصل 
فبراير   07 شاكر الخياطي بتا6يخ  )ة) 

.2022
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
فبراير   23 بتا6يخ  بطنجة  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 251)25.
323I

ASMAA MEDIA GROUP

SIGIMORO
إعال3 متعدد القرا6ات

ASMAA MEDIA GROUP
شا6ع صهيب الرومي بلوك 39 الرقم 

20 البرنو�سي الشيضاء، 20000، 
الشيضاء املغرب

SIGIMORO »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوا3 مقرها االجتماعي: 3) زنقة 
احمد املجاطي اقامة ليزابلس 
املعا6يف - ا لشيضاء املغرب.
»إعال3 متعدد القرا6ات«

6قم التقييد في السجل التجا6ي: 
.418535

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤ6خ في 4) نونبر )202

تم اتخاذ القرا6ات التالية: 
قرا6 6قم ): الذي ينص على مايلي: 
العنوا3  الى  االجتماعي  املقر  تحويل 
مرجا3  التجا6ي  املركز   : التالي 

بوسكو6ة الرقم 1 م 7 الشيضاء
قرا6 6قم 2: الذي ينص على مايلي: 
 500 فوت السيد الغزاوي املصطفى 
ياسر  شعشا3  السيد  لفائدة  حصة 

حمزة
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند 6قم 2: الذي ينص على مايلي: 

املقر الجديد للشركة : املركز التجا6ي 
 7 م   1 الرقم  بوسكو6ة  مرجا3 

الشضاء
على  ينص  الذي   :1 6قم  بند 
للحصص  الجديد  القسييم  مايلي: 

االجماعية 
بند 6قم 7: الذي ينص على مايلي: 

التقسيم الجديد لرأسمال الشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

يناير 2022 تحت 6قم )80993.

324I

LE PREMIER CONSEIL

ODALIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC
ODALIE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي املتجر في 
الطابق األ6�سي ، ومحل في الطابق 

األول ، 278 حي سيدي غانم - 
40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
(2304(

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   02
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ODALIE
*تصنيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
تصنيع  بالتقسيط)  )تاجر  املالبس 

وبيع املالبس.
*مصممة ازياء

مشتقات  وانجاز  الفن  *معرض 
الرسم الفني

أو  )تاجر  والتصدير  *االستيراد 
منتج وسيط).

*انتاج وبيع املالبس.
املتجر في   : عنوا3 املقر االجتماعي 
الطابق  في  ومحل   ، األ6�سي  الطابق 
 - غانم  سيدي  حي   278  ، األول 

40000 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
السيدة فنو بلكاهية : 700 حصة 

بقيمة 00) د6هم للحصة.
 300  : بنشم�سي  6جاء  السيدة 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  بلكاهية  فنو  السيدة 
النخيل  بلكاهية  الفيرمات فيال  بيت 

الشمالي 40000 مراكش املغرب.
بنشم�سي عنوانه)ا)  السيدة 6جاء 
دا6  الفيرمات  بي3  مجاط  تجزئة 
 40000 الشمالي  النخيل  التون�سي 

مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
بنشم�سي عنوانه)ا)  السيدة 6جاء 
دا6  الفيرمات  بي3  مجاط  تجزئة 
 40000 الشمالي  النخيل  التون�سي 

مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   23 بتا6يخ  بمراكش  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 33201).
325I

GROUPE ADENATRACTION

CHINA SOURCE IMPORT-
EXPORT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

GROUPE ADENATRACTION
شا6ع سيدي محمد ابن عشد هللا 
7)) 6قم 7) طنجة ، 90000، 

طنجة املغرب

CHINA SOURCE IMPORT-
EXPORT شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي شا6ع 

موالي اسماعيل 4) اقامة موالي 
اسماعيل الطابق 3 6قم 9 - 90000 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

(244(3
في  مؤ6خ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   2022 يناير   3(
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 CHINA : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.SOURCE IMPORT-EXPORT
وسيط   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تجا6ي في االستراد و التصدير.
شا6ع   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
موالي  اقامة   (4 اسماعيل  موالي 
 90000 - 9 3 6قم  اسماعيل الطابق 

طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:  6أسمال  مشلغ 

100.000,00 د6هم، مقسم كالتالي:
 500  : علي  اوالد  محمد  السيد 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة.
حصة   500  : زياي  جي  السيدة 

بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد اوالد علي عنوانه)ا) 
مسنانة تجزئة الشروق ط 3 6قم 15 

90000 طنجة املغرب.
عنوانه)ا)  زياي  جي  السيدة 
مسنانة تجزئة الشروق ط 3 6قم 15 

90000 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد اوالد علي عنوانه)ا) 
مسنانة تجزئة الشروق ط 3 6قم 15 
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90000 طنجة املغرب
عنوانه)ا)  زياي  جي  السيدة 
مسنانة تجزئة الشروق ط 3 6قم 15 

90000 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   09 بتا6يخ  بطنجة  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 9)2508.
321I

GROUPE ADENATRACTION

FOX ENGINS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

GROUPE ADENATRACTION
شا6ع سيدي محمد ابن عشد هللا 
7)) 6قم 7) طنجة ، 90000، 

طنجة املغرب
FOX ENGINS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي املحل 6قم 
3) الكائن في شا6ع ولي العهد ، مركز 

نيريا83) - 90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

(245(5
في  مؤ6خ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   2022 يناير   28
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 FOX  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. ENGINS
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشضائع على الطرق العامة.
عنوا3 املقر االجتماعي : املحل 6قم 
3) الكائن في شا6ع ولي العهد ، مركز 

نيريا83) - 90000 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:  6أسمال  مشلغ 
1.000.000,00 د6هم، مقسم كالتالي:

 5.000  : محمد  النجا6ي  السيد 
حصة بقيمة 00) د6هم للحصة.

 5.000  : عادل  التشالي  السيد 
حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد النجا6ي محمد عنوانه)ا) 
 20043  ،81 3) 6قم  حي الفالح زنقة 

الشيضاء املغرب.
السيد التشالي عادل عنوانه)ا) حي 
اللة مريم بلوك 75 6قم 5)، 20170 

الشيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد النجا6ي محمد عنوانه)ا) 
حي الفالح زنقة 3) 6قم 81 ، 20043 

الشيضاء املغرب
السيد التشالي عادل عنوانه)ا) حي 
اللة مريم بلوك 75 6قم 5)، 20170 

الشيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   (( بتا6يخ  بطنجة  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 250923.
327I

FIGENOR

CANTERAS DEL RIF
إعال3 متعدد القرا6ات

FIGENOR
 BD YOIUSSEF IBN (85

 TACHFINE ، 62000، NADOR
MAROC

CANTERAS DEL RIF »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوا3 مقرها االجتماعي: عما6ة 
البركة - 92) - زاوية شا6ع بن 

تاشفي3 - - الناظو6 املغرب.
»إعال3 متعدد القرا6ات«

6قم التقييد في السجل التجا6ي: 
.(735

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
تم اتخاذ   2022 يناير   04 املؤ6خ في 

القرا6ات التالية: 
على  ينص  الذي   :  -  ( 6قم  قرا6 
مايلي: - تقسيم الحصص االجتماعية 
محمد  بنهدي  املرحوم  ملك  في  التي 

على اصحاب الحقوق
على  ينص  الذي   :  -  2 6قم  قرا6 

تقسيم الحصص االجتماعية  مايلي: 
على  املتوفو3  الو6ثة  ملك  في  التي 

اصحاب الحقوق
على  ينص  الذي   :  -  3 6قم  قرا6 
صالح  بنهدي  السيد  تعيي3  مايلي: 
الدين كمسير وحيد ملدة غير محدودة 

و له وحده حق التصرف 
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
على  ينص  الذي   :1-7 6قم  بند 
7 من القانو3  1 و  مايلي: تغيير الشند 

االسا�سي
الذي ينص على   :(3-(1 بند 6قم 
صالح  بنهدي  السيد  تعيي3  مايلي: 
الدين كمسير وحيد ملدة غير محدودة 

و له وحده حق التصرف 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضو6 بتا6يخ 24 فبراير 

2022 تحت 6قم 7)3.
328I

SBAAI AUDIT & EXPERTISE

اوت سورس اكسبير
إعال3 متعدد القرا6ات

SBAAI AUDIT & EXPERTISE
ساحة املدينة عما6ة دا6الفرح ) 

الطابق 4 6قم )8 ، 90000، طنجة 
املغرب

اوت سو16 اكسشير »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوا3 مقرها االجتماعي: شا6ع 
اململكة العربية السعودية ، اقامة 
العزيزية الطابق الثالث 6قم 20 - 

90000 طنجة املغرب .
»إعال3 متعدد القرا6ات«

6قم التقييد في السجل التجا6ي: 
.(028(3

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤ6خ في 05 يناير 2022

تم اتخاذ القرا6ات التالية: 
قرا6 6قم ):تفويت حصص: الذي 
من   7 تعديل الشند  ينص على مايلي: 
النظام االسا�سي للشركة وذلك بعد 
 25 السشاعي  هناء  السيدة  تفويت 
 (00 أصل  من  اجتماعية  حصة 
املهدي  محمد  السيد  لفائدة  حصة 

السشاعي بتا6يخ 05 يناير 2022
قرا6 6قم 2: الذي ينص على مايلي: 
تحويل املقر االجتماعي الحالي للشركة 
من شا6ع اململكة العربية السعودية 
اقامة العزيزية الطابق الثالث 6قم   ،
زنقة   ، 20، طنجة إلى ساحة املدينة 
جشل طا6ق إقامة دا6 الفرح ) الطابق 

الرابع 6قم )8 ، طنجة
قرا6 6قم 3: الذي ينص على مايلي: 

توسيع نشاط الشركة 
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
على  ينص  الذي   :  2 6قم  بند 
مايلي: توسيع نشاط الشركة ليشمل 

املحاسشة و تدقيق الحسابات
بند 6قم 4: الذي ينص على مايلي: 
يقع املقر االجتماعي في ساحة املدينة 
، زنقة جشل طا6ق ، إقامة دا6 الفرح 
) الطابق الرابع 6قم )8 , يجوز نقلها 
إلى أي مكا3 آخر في نفس املحافظة أو 
والذي   ، بقرا6 من املسير   ، املقاطعة 
بقرا6  عليه  املصادقة  يتم  أ3  يجب 
هذا  من   24 للمادة  وفًقا  جماعي 

النظام األسا�سي
بند 6قم 7: الذي ينص على مايلي: 
عشرة  مشلغ  في  املال  6أ1  تحديد 
مقسًما إلى مئة حصة   ، أالف د6هم 
اجتماعية بقيمة مائة د6هم لكل منها 
مدفوعة بالكامل وتملكها السيدة   ،
و  حصة   75 بنسشة  السشاعي  هناء 
 25 السشاعي  املهدي  محمد  السيد 

حصة 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   07 بتا6يخ  بطنجة  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 250178.
329I

STE AYAD CONSULTING SARL

 KM BEST TRAVAUX
ROUTIERS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

STE AYAD CONSULTING SARL
 RUE MOULAY AHMED

 LAGRARI IMMEUBLE HAMZA
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 2EME ETAGE APPT N°9 ،
60000، OUJDA MAROC

 KM BEST TRAVAUX ROUTIERS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 11 تجزئة 
الطلحاوي شا6ع يعقوب املنصو6 - 

10000 وجدة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
3885(

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   2022 يناير   28
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 KM  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BEST TRAVAUX ROUTIERS
أعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

متنوعة وأعمال الطرق 
الطرق  ششكات  على  أعمال 

والطرق الحضرية
)املدا6ات  الهياكل  تصميم   

الطرقية...).
عنوا3 املقر االجتماعي : 11 تجزئة 
 - املنصو6  يعقوب  شا6ع  الطلحاوي 

10000 وجدة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
 (.000  : امليموني  خاليد  السيد 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
امليموني عنوانه)ا)  السيد خاليد 
حي الوحدة طريق تازة الغفرا3 زنقة 
العفو 6قم 05 10000 وجدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

امليموني عنوانه)ا)  السيد خاليد 

حي الوحدة طريق تازة الغفرا3 زنقة 
العفو 6قم 05 10000 وجدة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   24 بتا6يخ  بوجدة  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 02).
330I

ائتمانية بوعرفة

STE ZAAZAA TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية بوعرفة
6قم49 زنقة الدا6 الشيضاء بوعرفة 
بوعرفة، 200)1، بوعرفة املغرب

STE ZAAZAA TRANS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 03 مكر6 
6قم 22) حي املسيرة) - 200)1 

بوعرفة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
(035

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   0(
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ZAAZAA TRANS
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشضائع لحساب الغير.
عنوا3 املقر االجتماعي : 03 مكر6 
 1(200  - املسيرة)  حي   (22 6قم 

بوعرفة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (0.000 الشركة:  6أسمال  مشلغ 

د6هم، مقسم كالتالي:
 (00  : السيد زعزاع محمد امي3 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
امي3  محمد  زعزاع  السيد 
عنوانه)ا) 30) حي املسيرة ) 200)1 

بوعرفة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
امي3  محمد  زعزاع  السيد 
عنوانه)ا) 30) حي املسيرة ) 200)1 

بوعرفة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   22 بتا6يخ  بفجيج  االبتدائية 

2022 تحت 6قم 54/2022.
33(I

FIDU ALIMTYAZ

 SOCIETE MAROCAINE 
 DES HAUTS TRAVAUX DE
 BATIMENTS Sarl SO MA

HU BA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير نشاط الشركة

FIDU ALIMTYAZ
13َ زنقة ، عشد الكريم بن جلو3 

مكاتب أشرف، مكتب 4) الطابق 2 
FES MAROC ،30000 ، 1فا
 SOCIETE MAROCAINE 

 DES HAUTS TRAVAUX DE
 BATIMENTS Sarl SO MA HU BA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا3 مقرها االجتماعي 21) شا6ع 

موزدلفة حي االمل طريق صفرو 
فا1 فا1 30000 فا1 املغرب.

تغيير نشاط الشركة
6قم التقييد في السجل التجا6ي 

.483(9
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تغيير   2022 فبراير   03 املؤ6خ في 
»التشطيب على  نشاط الشركة من 
نشاط النيكوص » إلى »إظافة نشاط 

منعش عقا6ي«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   25 بتا6يخ  بفا1  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 043).
332I

GROUPE ABCE

 MINOUCHETTE BY CELINE
DEJAY

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

GROUPE ABCE

04) مكر6 شا6ع عشد املومن الطابق 

الرابع ، 20000، الدا6 الشيصاء 

املغرب

 MINOUCHETTE BY CELINE

DEJAY شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي : 04) 

مكر6 االقامة أكابولكو بولفا6د عشد 

املومن الطابق 4 الدا6 الشيضاء - 

20000 الدا6 الشيضاء املغرب.

قفل التصفية
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

.408415

الوحيد  الشريك  قرا6  بمقت�سى 
تقر6   202( أكتوبر   3( في  املؤ6خ 

 MINOUCHETTE BY CELINE حل 

املسؤولية  ذات  شركة   DEJAY

 50.000 6أسمالها  مشلغ  املحدودة 

 (04 د6هم وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 

أكابولكو بولفا6د عشد  مكر6 االقامة 

 - الشيضاء  الدا6   4 الطابق  املومن 

الدا6 الشيضاء املغرب نتيجة   20000

لزيادة في الخسا6ة.

و عي3:

 DEJAY CELINE السيد)ة) 

شا6ع   2( و عنوانه)ا)   MARGARET

فرنسا  مييو   (2(00 بريفوت  ماثيو 

)ة)  كمصفي  فرنسا  مييو   (2(00

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

 (04 وفي   202( أكتوبر   3( بتا6يخ 

أكابولكو بولفا6د عشد  مكر6 االقامة 

 - الشيضاء  الدا6   4 الطابق  املومن 

20000 الدا6 الشيضاء املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

فبراير 2022 تحت 6قم 4710)8.

333I
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املركز املراك�سي لإل6شاد

 COWORKING BUSINESS
KECH CBK

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

املركز املراك�سي لإل6شاد
شقة 6قم ٩ مدخل أ عما6ة أنس 

ماجو6يل شا6ع موالي عشد هللا ، 0، 
مراكش املغرب

 COWORKING BUSINESS
KECH CBK شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي )95 شقة 
6قم 3 الطابق الثاني تجزئة املسا6 

طريق آسفي - 40000 مراكش 
املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
(33253

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   (5
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 COWORKING BUSINESS KECH

. CBK
تقديم   : بإيجاز  الشركة  غرض 
و  الشركات  توطي3   ( الخدمات 
لتقديم  خا6جية  بمصاد6  االستعانة 

الخدمات )
- مكتب الستخالص الديو3 .

 95(  : االجتماعي  املقر  عنوا3 
تجزئة  الثاني  الطابق   3 6قم  شقة 
املسا6 طريق آسفي - 40000 مراكش 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
السيد أبن علي أحمد : 500 حصة 

بقيمة 00) د6هم للحصة.
الصادق  عشد  الدليمي  السيد 

د6هم   (00 بقيمة  حصة   500  :
للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

أبن علي أحمد عنوانه)ا)  السيد 
)22 طريف آسفي  تجزئة املسا6 6قم 

40000 مراكش املغرب.
الصادق  عشد  الدليمي  السيد 
عنوانه)ا) 70 تجزئة املنا6 1 40000 

مراكش املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الصادق  عشد  الدليمي  السيد 
عنوانه)ا) 70 تجزئة املنا6 1 40000 

مراكش املغرب
أبن علي أحمد عنوانه)ا)  السيد 
)22 طريف آسفي  تجزئة املسا6 6قم 

40000 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   24 بتا6يخ  بمراكش  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 2253.
334I

FIDUCIAIRE ABDA

نيج طراد
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE ABDA
 N°12 BD BORDEAUX QU

 HOPITAL SAFI SAFI، 46000،
SAFI MAROC

نيج طراد شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي توطي3 لذا 
مكتب فدسيا6 عشدة 6قم 2) شا6ع 

بو6دو حي املستشفى أسفي - 41000 
أسفي املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
((805

في  مؤ6خ  موثق  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   202( ماي   28
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
نيج   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

طراد.
أعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 
 - تنظيف   - انشاءات  أو  متنوعة 

البستنة- تأطير.
توطي3   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
 (2 6قم  عشدة  فدسيا6  مكتب  لذا 
 - أسفي  املستشفى  بو6دو حي  شا6ع 

41000 أسفي املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
 : أسالمة  الرحيم  عشد  السيد 
د6هم   (00 بقيمة  حصة   (.000

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
أسالمة  الرحيم  عشد  السيد 
 1 بلوك   2 أفرني  اقامة  عنوانه)ا) 
شقة 6قم 5 حي 6ياض السالم أكادير 

80000 أكادير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد حنا3 منا3 عنوانه)ا) زنقة 
حي موالي 6شيد أكادير   3 6قم   3(4

80000 أكادير املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   (0 بتا6يخ  بآسفي  االبتدائية 

)202 تحت 6قم 054).
335I

Juristes-Conseils Partners SARL

 NEW SHIPYARD WORLD
-NSW- SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

Juristes-Conseils Partners SARL
 RUE OUMAIMA SAYEH - 20
 ETAGE 3-Q.RACINE 20 RUE

OUMAIMA SAYEH - ETAGE 3-Q.
 RACINE، 20100، CASABLANCA

MAROC
 NEW SHIPYARD WORLD

NSW- SARL- شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 52 شا6ع 
محمد الز6قطوني، الطابق 7 ، 
20040 الدا6 الشيضاء - 20040 

الدا6 الشيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

5335(5
في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   08
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 NEW  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 
 SHIPYARD WORLD -NSW-

.SARL
بناء   - غرض الشركة بإيجاز :  

وإصالح السفن، 
-  جميع األعمال والخدمات 
خدمات  وامليكانيكية،  الحديدية 
الكهربائية  الهندسة  األنابيب، 
أنظمة  وتصنيع  تصميم  والشحرية 

مؤاز6ة عالية الطاقة، 
-  تجميع وتشغيل أي وحدة 
الشحرية،  الصناعة  وحدات  من 

التعاقد من الشاطن الصناعي، 
تطوير الشراكة الصناعية   -
والتقنية والتجا6ية للصناعة الشحرية  
د6اسة واستكشاف السوق الوطنية 
والدولية و خصوصا د6اسة الجدوى 
التقنية واملالية والتجا6ية والقانونية 

والشيئية للصناعة الشحرية، 
أي  إنشاء  أو  استغالل    -
مركز بحث وتطوير االبتكا6 الصناعي 

لصناعة وبناء السفن، 
اقتناء، امتالك، استغالل،   -
التراخيص،  االختراع،  براءات  جميع 

طرق و عالمات الصنع، والخبرة،
الوكاالت و  الفروع و  فتح   -
غيرها من املشا6يع املشتركة باملغرب 

و الخا6ج،
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و  العالمات  جميع  إيداع   -

البراءات، و الرسوم و النماذج، و غيرها 

من امللكية الفكرية و الصناعية،

جميع   ، عام  وبشكل   -

و  املالية  و  الصناعية  املعامالت 

التي  العقا6ية  أو  املنقولة  التجا6ية 

املرتشطة بشكل مشاشر أو غير مشاشر 

املذكو6ة  باألنشطة  جزئًيا  أو  كلًيا 

تطوير  تعزز  أ3  يمكن  والتي  أعاله 

الشركة.

52 شا6ع  عنوا3 املقر االجتماعي : 

 ،  7 الطابق  الز6قطوني،  محمد 

20040 الدا6 الشيضاء - 20040 الدا6 

الشيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مشلغ 6أسمال الشركة: 000.000.) 

د6هم، مقسم كالتالي:

السيد حسن السنتي�سي االد6ي�سي 

د6هم   (00 بقيمة  حصة   9.000  :

للحصة .

 Société RADI الشركة - 

حصة   HOLDING SARL : 1.000

بقيمة 00) د6هم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد حسن السنتي�سي االد6ي�سي 

مونا  فيال  سيرنكا1  زنقة  عنوانه)ا) 

أنفا 20370 الدا6 الشيضاء املغرب.

 Société RADI الشركة - 

شا6ع  عنوانه)ا)   HOLDING SARL

 ،  7 الطابق  الز6قطوني،  محمد 

20040 الدا6 الشيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد حسن السنتي�سي االد6ي�سي 

مونا  فيال  سيرنكا1  زنقة  عنوانه)ا) 

أنفا 20370 الدا6 الشيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

فبراير 2022 تحت 6قم 3948)8.

331I

SANMAO MARBLE

SANMAO MARBLE SMM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SANMAO MARBLE
 BASMA 2 IMMB 1 APPT N°8
 AIN SBAA CASABLANCA sidi
 othmane casablanca، 20253،

CASABLANCA MAROC
SANMAO MARBLE SMM شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
 BASMA2 وعنوا3 مقرها اإلجتماعي

 IMMB 1 APPT N°8 AIN
 SBAA CASABLANCA - 20253

CASABLANCA MAROC
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

534027
في  مؤ6خ  موثق  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SANMAO MARBLE SMM
بإيجاز  الشركة  غرض 
 EXPLOITATION DES  :

.CARRIERES
 : االجتماعي  املقر  عنوا3 
 BASMA2 IMMB ( APPT N°8 AIN
 SBAA CASABLANCA - 20253

.CASABLANCA MAROC
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 ZHU MEIXIANG السيد 
 bd la girond casablanca (عنوانه)ا

.23 20450 casablanca maroc
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

 ZHU MEIXIANG السيد 
 bd la girond casablanca (عنوانه)ا

23 20450 casablanca maroc
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

فبراير 2022 تحت 6قم 4322)8.
337I

FOUZMEDIA

FAIZFARMAGRICO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
FAIZFARMAGRICO شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 59 شا6ع 

موالي عشدالعزيز إقامة موالي 
عشدالعزيز الرقم 4 - 4000) 

القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
14225

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   03
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.FAIZFARMAGRICO
: مقاول في  غرض الشركة بإيجاز 

اإلستغالل الفالحي
املختلفة  األشغال  في  مقاول 

وأشغال الشناء
التصدير واإلستيراد.

 59  : االجتماعي  املقر  عنوا3 
إقامة  عشدالعزيز  موالي  شا6ع 
 (4000  -  4 موالي عشدالعزيز الرقم 

القنيطرة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 40 السيد هشام فايز عنوانه)ا) 
شا6ع موالي عشدهللا زاوية اإلستقالل 
القنيطرة   (4000  35 6قم  الشقة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
 40 السيد هشام فايز عنوانه)ا) 
شا6ع موالي عشدهللا زاوية اإلستقالل 
القنيطرة   (4000  35 6قم  الشقة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتا6يخ 0) فبراير 

2022 تحت 6قم -.
338I

FIDUCIAIRE ESPACE CONSEILS

EMPLOIKOM SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE ESPACE CONSEILS
 TARIK AL KHEIR RUE 1 N° 45
 SIDI BERNOUSSI ، 20600،

CASABLANCA MAROC
EMPLOIKOM SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 
شا6ع موالي اسماعيل، اقامة 
االسماعلية،عما6ة 3 6قم )0) 
الطابق)، الصخو6 السوداء. - 
20300 الدا6 الشيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
533919

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   2022 يناير   28
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
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الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 
باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.EMPLOIKOM SARL AU
الغرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 
من الشركة هو ، بشكل مشاشر أو غير 
مشاشر ، في املغرب وفي جميع الشلدا3 
لنفسها أو نيابة عن أطراف  سواء   ،
ثالثة ، العمليات التالية املعلنة وغير 

املقيدة:
- مطابقة طلشات العمل وعروض 
ا 

ً
العمل دو3 أ3 يكو3 الوسيط طرف

في عالقة العمل التي قد تنتج ؛
تتعلق  تقديم أي خدمة أخرى   -
بالشحث عن عمل أو تهدف إلى تعزيز 

االندماج املنهي للشاحثي3 عن عمل.
لجعلهم  موظفي3  تعيي3   -
يسمى  ثالث  لطرف  مؤقًتا  متاحي3 
مهامهم  يحدد  الذي  »املستخدم« 

ويتحكم في تنفيذها ؛
املعامالت  جميع   ، أعم  وبشكل   
واألو6اق  والصناعية  التجا6ية 
املرتشطة   ، واملالية  والعقا6ية  املالية 
بشكل مشاشر أو غير مشاشر باألشياء 
أو من املحتمل أ3   ، املذكو6ة أعاله 
تعزز تحقيقها وتطويرها ، وكذلك أي 
مشا6كة مشاشرة أو غير مشاشرة ، بأي 
في الشركات   ، أو  شكل من األشكال. 
التي تسعى لتحقيق أهداف مماثلة أو 

ذات صلة..
 : االجتماعي  املقر  عنوا3 
اقامة  اسماعيل،  موالي  شا6ع 
 (0( 6قم   3 االسماعلية،عما6ة 
 - السوداء.  الصخو6  الطابق)، 

20300 الدا6 الشيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 300.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
 300  : مخلص  زوبيدة  السيدة 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة زوبيدة مخلص عنوانه)ا) 
الطابق   57 عما6ة  اقامة فال الهناء، 
3، شقة 3) عي3 السشع 20250 الدا6 

الشيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة زوبيدة مخلص عنوانه)ا) 
الطابق   57 عما6ة  اقامة فال الهناء، 
3، شقة 3) عي3 السشع. 20250 الدا6 

الشيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

فبراير 2022 تحت 6قم 4313)8.
339I

CECOGEL / SARL

 CABINET D›EXPERTISE
 COMPTABLE DE GESTION

 ET DE CONSEIL EL
MAFTOUHI

إعال3 متعدد القرا6ات

CECOGEL / SARL
 RUE MED ABDOU IMM

 ESSAADA BLOC C 1° ETAGE
 N°1 - OUJDA ، 60000، OUJDA

MAROC
 CABINET D›EXPERTISE

 COMPTABLE DE GESTION ET
 DE CONSEIL EL MAFTOUHI
»شركة ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوا3 مقرها االجتماعي: وجدة ، 
زنقة محمد عشدو عما6ة السعادة 

بلوك C الطابق األول 6قم )0 وجدة 
، زنقة محمد عشدو عما6ة السعادة 

بلوك C الطابق األول 6قم )0 
10000 وجدة املغرب.

»إعال3 متعدد القرا6ات«
6قم التقييد في السجل التجا6ي: 

.(59(5
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤ6خ في 5) فبراير 2022
تم اتخاذ القرا6ات التالية: 

قرا6 6قم ): الذي ينص على مايلي: 
وفاة الشريك 6شيد املفتوحي

قرا6 6قم 2: الذي ينص على مايلي: 

تقسيم 3000 حصة للشريك املتوفي 
على الو6ثة الشرعيي3.

قرا6 6قم 3: الذي ينص على مايلي: 
التقسيم النهائي لرأ1 مال الشركة

قرا6 6قم 4: الذي ينص على مايلي: 
وفاة مسير الشركة 6شيد املفتوحي

على  ينص  الذي   :5 6قم  قرا6 
مايلي: تعيي3 السيد سعيد املنصو6ي 
والسيدة خديجة املنصو6ي بصفتهما 

مسيرا3 للشركة.
قرا6 6قم 1: الذي ينص على مايلي: 

تحيي3 النظام األسا�سي للشركة
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
على  ينص  الذي   :2-3 6قم  بند 

مايلي: 1-7
على  ينص  الذي   :4-5 6قم  بند 

مايلي: 31
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   28 بتا6يخ  بوجدة  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 700.
340I

FOUZMEDIA

STE CFC PRO SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
STE CFC PRO SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 59 شا6ع 

موالي عشدالعزيز إقامة موالي 
عشدالعزيز الرقم 4 - 4000) 

القنيطرة املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

6قم التقييد في السجل التجا6ي -.
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تحويل   2022 يناير   (3 املؤ6خ في 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
إقامة  عشدالعزيز  موالي  شا6ع   59«
 (4000  -  4 موالي عشدالعزيز الرقم 
زنقة  »زاوية  إلى  املغرب«  القنيطرة 
محمد ديو6ي و زنقة اليرموك ، اقامة 
»C« مكتب 6قم 7 - 4000) القنيطرة 

املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتا6يخ )2 فبراير 

2022 تحت 6قم 90485.
34(I

 مكتـــب حسابــات أكاديرفسك ش. م. م

مخبزة إسك
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكتـــب حسابــات أكاديرفسك ش. 
م. م

بلوك C 6قم 5)2 حي أساكا تكوين 
أكادير ، 80152، أكادير املغرب

مخبزة إسك شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي دوا6 
تو6يرت إسك ثقي ايموزا6 اكادير - 

80303 اكادير املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

495(9
في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   202( أكتوبر   28
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
مخبزة   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

إسك.
مخبزة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عصرية.
دوا6   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
 - اكادير  ايموزا6  ثقي  تو6يرت إسك 

80303 اكادير املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
500 حصة   : السيد محمد موش 

بقيمة 50.000 د6هم للحصة.
 500  : أمزيل  الحسي3  السيد 
حصة بقيمة 50.000 د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
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السيد محمد موش عنوانه)ا) دوا6 
 80303 تو6يرت ثقي ايموزا6 اكادير 

اكادير املغرب.
عنوانه)ا)  أمزيل  الحسي3  السيد 
 80303 اكادير  إسك  تمازيرت  دوا6 

اكادير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد موش عنوانه)ا) دوا6 
 80303 تو6يرت ثقي ايموزا6 اكادير 

اكادير املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نونبر   (5 بتا6يخ  باكادير  التجا6ية 

)202 تحت 6قم 07273).
342I

GENIE MANAGEMENT CONSULTING

 GENIE MANAGEMENT
CONSEIL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 GENIE MANAGEMENT
CONSULTING

 Boulevard, Al Qods, Lot Al (57
 Majd, 1er Etage, Appart N°6, BP
 64, Aouama – Tanger، 90000،

TANGER MAROC
 GENIE MANAGEMENT

CONSEIL شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 57) شا6ع 
القد1 تجزئة املجد الطابق األول 

شقة 6قم 1 العوامة - 90000 طنجة 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
(2492(

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   (4
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 GENIE : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.MANAGEMENT CONSEIL

غرض الشركة بإيجاز : استشا6ات 

وتنظيم وإدا6ة الشركات.

 (57  : االجتماعي  املقر  عنوا3 

الطابق  املجد  تجزئة  القد1  شا6ع 

 90000  - العوامة   1 األول شقة 6قم 

طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:

السيد حسن الطاهر : 700 حصة 

بقيمة 00) د6هم للحصة.

 (50  : املصشاحي  منية  السيدة 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة.

السيد ياسر الطاهر : 50) حصة 

بقيمة 00) د6هم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الطاهر  حسن  السيد 
 90000  7 6قم   24 زنقة  االد6يسية 

طنجة املغرب.

السيدة منية املصشاحي عنوانه)ا) 
 07 6قم   24 زنقة  االد6يسية  حي 

90000 طنجة املغرب.

عنوانه)ا)  الطاهر  ياسر  السيد 
 90000  7 6قم   24 زنقة  االد6يسية 

طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  الطاهر  حسن  السيد 
 90000  7 6قم   24 زنقة  االد6يسية 

طنجة املغرب

السيدة منية املصشاحي عنوانه)ا) 
 07 6قم   24 زنقة  االد6يسية  حي 

90000 طنجة املغرب

عنوانه)ا)  الطاهر  ياسر  السيد 
 90000  7 6قم   24 زنقة  االد6يسية 

طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   25 بتا6يخ  بطنجة  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 384)25.

343I

EVOLUTION CONSEIL

BOULANGERIE EL HAMRI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

EVOLUTION CONSEIL
 complexe Alhobous immeuble

 A N°6 1er Etage Majorelle
 avenue Allal El fassi Marrakech

 ، 40000، MARRAKECH
MAROC

 BOULANGERIE EL HAMRI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طو6 التصفية)
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي براد 2 

6قم )25 املحاميد مراكش املغرب 
40000 مراكش املغرب.

حل شركة
6قم التقييد في السجل التجا6ي 

.7409(
الوحيدا  الشريك  قرا6  بمقت�سى 
تقر6 حل   202( دجنبر   29 ملؤ6خ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 BOULANGERIE الوحيد  الشريك 
EL HAMRI مشلغ 6أسمالها 00.000) 
د6هم وعنوا3 مقرها اإلجتماعي براد 
)25 املحاميد مراكش املغرب  2 6قم 
 : ل  نتيجة  املغرب  مراكش   40000
الخسائر املتوالية على الشركة وتأكد 

عجزها عن االستمرا6.
 2 براد  التصفية ب  مقر  و حدد 
املغرب  مراكش  املحاميد   25( 6قم 

40000 مراكش املغرب. 
و عي3:

و  عزيز سلوا3 سلوا3  السيد)ة) 
مراكش   40000 مراكش  عنوانه)ا) 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.
الحدود  اإلقتضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تشليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية : 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   (3 بتا6يخ  بمراكش  التجا6ية 

2022 تحت 6قم )74)3).

344I

SOFMEC

LENS FLARE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SOFMEC
 AV YOUSSEF IBN TACHEFINE ،

35100، GUERCIF MAROC
LENS FLARE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي زنقة ابن 
خلدو3، عما6ة املركز مكتب 6قم ) - 

00)35 جرسيف املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

2022/2237
في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   2022 يناير   (8
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 LENS  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.FLARE
التسويق   : غرض الشركة بإيجاز 

الرقمي.
: زنقة ابن  عنوا3 املقر االجتماعي 
 -  ( خلدو3، عما6ة املركز مكتب 6قم 

00)35 جرسيف املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
حصة   500  : السيد حمزة فريج 

بقيمة 00) د6هم للحصة.
السيد عماد شويطر : 500 حصة 

بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  فريج  حمزة  السيد 
 3 6قم   (7 زنقة   - حي سيدي مو�سى 

00)35 جرسيف املغرب.
عنوانه)ا)  شويطر  عماد  السيد 
الهيتم  ابن  شا6ع   - السعادة  تجزئة 

00)35 جرسيف املغرب.



4765 الجريدة الرسميةعدد 5707 - 3) شعشا3 443) )1) ما16 2022) 

والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  فريج  حمزة  السيد 
 3 6قم   (7 زنقة   - حي سيدي مو�سى 

00)35 جرسيف املغرب
عنوانه)ا)  شويطر  عماد  السيد 
الهيتم  ابن  شا6ع   - السعادة  تجزئة 

00)35 جرسيف املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بجرسيف بتا6يخ 5) فبراير 

2022 تحت 6قم 1262/2022.

345I

املركز الجهوي لالستثما6 لجهة العيو3 الساقية 

الحمراء

AZANAR TECHNOLOGIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثما6 لجهة 
العيو3 الساقية الحمراء

صندوق البريد 2211 ، 70000، 
العيو3 املغرب

AZANAR TECHNOLOGIE شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي تجزئة 
الوكالة ) بلوك F 6قم الدا6 7)5 
العيو3 - 70000 العيو3 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

40319
في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   2022 نونبر   05
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AZANAR TECHNOLOGIE
تركيب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشنية التحتية لالتصاالت
الضوئية  األلياف  ششكة  كابالت 
)فنيي  لالتصاالت  التحتية  والشنية 

التركيب).

خدمات  االتصاالت:  خدمات 

اتصاالت مختلفة.

تركيب الشنى التحتية لالتصاالت: 

أبراج ، هوائيات ..

وكابالت  املدنية  الهندسة  أعمال 

املياه  وإمدادات  الهاتف  ششكات 

والصرف الصحي

أعمال متنوعة أو مقاول إنشاءات

تاجر

أعمال التركيب

الشرب  ومياه  الصحي  الصرف 

وأعمال الششكات املختلفة

االعمال الكهربائية

أعمال الشناء والتطوير

العمل على اللوحات اإل6شادية.

أعمال الحراجة

تنظيم األحداث

تموين

واملساحات  الحدائق  تطوير 

الخضراء

تاجر أجهزة كمشيوتر.

مقاول نقل الشضائع.

التاجر تو6يد النشاتات.

او  العامة  للمشاني  امن  شركة 

الخاصة.

مقاول تنظيف واجهات املحالت. 

متجر ، شقة

طعام عام

أو  لألعمال  العام  املقاول 

الد6اسات أو التسويق أو التمثيل في 

مجاالت السشاكة أو الهندسة املدنية 

أو النجا6ة  أو العزل املائي أو الطالء 

أو  التدفئة  أو  أو الطالء  الكهرباء  أو 

التكييف أو العزل أو الفخا6 أو املرافق 

الصحية أو األشغال العامة أو األجهزة 

أو املواد أو املعدات واللوازم املرتشطة 

بها بشكل مشاشر أو غير مشاشر.

أي  وتسويق  وتوزيع  وبيع  شراء 

منتج من أي نوع.

تأجير أو شراء أو استغالل محاجر 

املواد.

الشراء باملزاد.

املعدنية  الخردة  وبيع  شراء 

بأنواعها.

إنجاز وتنفيذ كافة عمليات الشناء 

لجميع  املساكن  أو  املشاني  وتشييد 

األغراض.

الخرسانة  وتسويق  تصنيع 

الخرسانة  ومنتجات  الجاهزة 

املسلحة.

أعمال الشناء والطالء والعزل املائي 

األعمال  وجميع  والنجا6ة  والحديد 

األخرى املتعلقة بشكل مشاشر أو غير 

مشاشر بتشييد املشاني.

وإنتاج  واستيراد  وبيع  شراء 

وتصنيع وتمثيل جميع املواد املكونة 

بشكل  املرتشطة  الشناء  عناصر  أو 

مشاشر أو غير مشاشر باألشياء املذكو6ة 

أعاله.

أو  حصص  على  االستحواذ 

مصالح بأي شكل كا3 ، في أي شركة 

أو مؤسسة ذات غرض مماثل.

وبشكل عام ، جميع عمليات الشناء 

أو األشغال أو الصناعية أو التجا6ية 

أو املالية أو املدنية أو املنقولة أو غير 

املنقولة التي قد تكو3 مرتشطة بشكل 

مشاشر أو غير مشاشر بغرض الشركة أو 

أي غرض مشابه أو ذي صلة. .

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
 5(7 الدا6  6قم   F بلوك   ( الوكالة 

العيو3 - 70000 العيو3 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:

 (.000  : الذهبي  عزوزو  السيد 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الذهبي  عزوزو  السيد 
70000 العيو3  قصر ازا6 بني تاجيت 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  الذهبي  عزوزو  السيد 
70000 العيو3  قصر ازا6 بني تاجيت 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   (8 االبتدائية بالعيو3 بتا6يخ 

2022 تحت 6قم 438/2022.

341I

EXPACT PARTNERS

 ASTRON MACHINE

TOURNANTE SARL AU
إعال3 متعدد القرا6ات

EXPACT PARTNERS

 BOULEVARD ANFA, 4ème 20(

 ETAGE, RACINE CASABLANCA ،

20000، CASABLANCA Maroc

 ASTRON MACHINE

TOURNANTE SARL AU »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد«

وعنوا3 مقرها االجتماعي: حديقة 

بوسكو6ة الصناعية القطعة 

)7 الدا6 الشيضاء - 20000 

الدا6الشيضاء املغرب.

»إعال3 متعدد القرا6ات«
6قم التقييد في السجل التجا6ي: 

.(2310(

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤ6خ في 30 نونبر )202

تم اتخاذ القرا6ات التالية: 

قرا6 6قم ): الذي ينص على مايلي: 

شركة  في  االسهم  بجميع  املساهمة 

MF HOLDING SARL

قرا6 6قم 2: الذي ينص على مايلي: 

تحديث النظام االسا�سي

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

على  ينص  الذي   :1 6قم  بند 

 ASTRON الشركة  اسهم  مايلي: 

 MACHINE TOURNANTE SARL

 MF HOLDINGأصشحت لشركة AU

SARL

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (8 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

فبراير 2022 تحت 6قم 1188.

347I
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ائتمانية بوعرفة

STE SAMIR SONDAGE
شركة التضامن

تأسيس شركة

ائتمانية بوعرفة
6قم49 زنقة الدا6 الشيضاء بوعرفة 
بوعرفة، 200)1، بوعرفة املغرب
STE SAMIR SONDAGE شركة 

التضامن
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 32 شا6ع 
الداخلة - 02))1 بني تاجيت املغرب

تأسيس شركة التضامن 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

(039
في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   2022 يناير   (4
األسا�سي لشركة التضامن باملميزات 

التالية:
شكل الشركة : شركة التضامن.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SAMIR SONDAGE
غرض الشركة بإيجاز : حفر االبا6 
و االشغال  اشغال الشناء  و تحهيزها- 
تجهيز  و  لفالحة  املختلفة-اشغال 

االستغالليات الفالحية املختلفة.
32 شا6ع  عنوا3 املقر االجتماعي : 
الداخلة - 02))1 بني تاجيت املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (0.000 الشركة:  6أسمال  مشلغ 

د6هم، مقسم كالتالي:
السيد احوا6ي سعيد : 50 حصة 

بقيمة 00) د6هم للحصة.
حصة   50  : السيدة املقدم وداد 

بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  سعيد  احوا6ي  السيد 
32 شا6ع الداخلة 02))1 بني تاجيت 

املغرب.
عنوانه)ا)  وداد  املقدم  السيدة 
بني   52000 دوا6 العيايطة بني مالل 

مالل املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  سعيد  احوا6ي  السيد 
32 شا6ع الداخلة 02))1 بني تاجيت 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   24 بتا6يخ  بفجيج  االبتدائية 

2022 تحت 6قم 28.
348I

MBGA

SouthFresh
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MBGA
 N 275 BD ZERKTOUNI N

 275 BD ZERKTOUNI، 20050،
CASABLANCA MAROC

SouthFresh شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي حي موالي 
6شيد زنقة اينيفافن - 73000 

الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

20715
في  مؤ6خ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   2022 يناير   05
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SouthFresh
ادا6ة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املز6عة.
حي   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
موالي 6شيد زنقة اينيفافن - 73000 

الداخلة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
بوهدود  مأمو3  محمد  السيد 
د6هم   (00 بقيمة  حصة   500  :

للحصة.

500 حصة   : السيد علي بوهدود 
بقيمة 00) د6هم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

بوهدود  مأمو3  محمد  السيد 
زنقة   (( عنوانه)ا) فيال بوهدود 6قم 
أكادير   80000 السوي�سي  حي  ليبيا 

املغرب.
عنوانه)ا)  بوهدود  علي  السيد 
زنقة ليبيا حي   (( فيال بوهدود 6قم 

السوي�سي 80000 أكادير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
بوهدود  مأمو3  محمد  السيد 
زنقة   (( عنوانه)ا) فيال بوهدود 6قم 
أكادير   80000 السوي�سي  حي  ليبيا 

املغرب
عنوانه)ا)  بوهدود  علي  السيد 
زنقة ليبيا حي   (( فيال بوهدود 6قم 

السوي�سي 80000 أكادير املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (7 بتا6يخ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

فبراير 2022 تحت 6قم 371/2022.
349I

FIDUCIAIRE ABDA

صاب مار
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE ABDA
 N°12 BD BORDEAUX QU

 HOPITAL SAFI SAFI، 46000،
SAFI MAROC

صاب ما6 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 6قم 397 
اقامة املرجا3 أسفي - 41000 أسفي 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
(2557

في  مؤ6خ  موثق  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   0(
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 
باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
صاب   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

ما6.
كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيا6ات بدو3 سائق.
عنوا3 املقر االجتماعي : 6قم 397 
اقامة املرجا3 أسفي - 41000 أسفي 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
 : أسالمة  الرحيم  عشد  السيد 
د6هم   (00 بقيمة  حصة   (.000

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
أسالمة  الرحيم  عشد  السيد 
 1 بلوك   2 أفرني  اقامة  عنوانه)ا) 
شقة 6قم 5 حي 6ياض السالم أكادير 

80000 أكادير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة دليلة طعويش عنوانه)ا) 
بلوك أ 6قم 32 الفوفا أكادير 80000 

أكادير املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   22 بتا6يخ  بآسفي  االبتدائية 

2022 تحت 6قم 309.
350I

EXPACT PARTNERS

 REPARATION DES
 MOTEURS ET

 TRANSFORMATEURS
ELECTRIQUES SARL AU

إعال3 متعدد القرا6ات

EXPACT PARTNERS
 BOULEVARD ANFA, 4ème 20(
 ETAGE, RACINE CASABLANCA ،

20000، CASABLANCA Maroc
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 REPARATION DES MOTEURS
 ET TRANSFORMATEURS

ELECTRIQUES SARL AU »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد«
وعنوا3 مقرها االجتماعي: منطقة 
بوسكو6ة الصناعية 6قم 70 الدا6 
الشيضاء - 20000 الدا6الشيضاء 

املغرب.
»إعال3 متعدد القرا6ات«

6قم التقييد في السجل التجا6ي: 
.2((50(

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤ6خ في 30 نونبر )202

تم اتخاذ القرا6ات التالية: 
قرا6 6قم ): الذي ينص على مايلي: 
شركة  في  االسهم  بجميع  املساهمة 

MF HOLDING SARL
قرا6 6قم 2: الذي ينص على مايلي: 

تحديث النظام االسا�سي
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
ينص  الذي   :1 6قم  بند 
الشركة  اسهم  مايلي:  على 
 REPARATION DES MOTEURS
 ET TRANSFORMATEURS
ELECTRIQUES SARL AU أصشحت 

MF HOLDING SARLلشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (8 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

فبراير 2022 تحت 6قم 1883.

35(I

EXPERT FIDUCIAIRE

TOUHAJ PROMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EXPERT FIDUCIAIRE
 DERB JAMILA BLOC C N

 1300 HAY HASSANI ، 20200،
CASABLANCA MAROC

TOUHAJ PROMO شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 7)) زنقة 

ابن مونير تجزئة الز6قة الطابق 2 
6قم 8) املعا6يف - 9250) الدا6 

الشيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

53(505

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   03

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TOUHAJ PROMO

انجاز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقا6ات.
عنوا3 املقر االجتماعي : 7)) زنقة 
ابن مونير تجزئة الز6قة الطابق 2 6قم 

8) املعا6يف - 9250) الدا6 الشيضاء 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:

التوزاني  الواحد  عشد  السيد 

د6هم   (00 بقيمة  حصة   (.000  :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

التوزاني  الواحد  عشد  السيد 

عنوانه)ا) عملية توزو شقة 2) م 1 

03 عي3 الشق 5220) الدا6 الشيضاء 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

التوزاني  الواحد  عشد  السيد 

عنوانه)ا) عملية توزو شقة 2) م 1 

03 عي3 الشق 5220) الدا6 الشيضاء 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

فبراير 2022 تحت 6قم 7)8))8.
352I

’Entreprise assisstance *ENTASS*

مايابيدي طرانس
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 Entreprise assisstance*
›*ENTASS

 ongle rue berkane et melila ،
60000، oujda maroc

مايابيدي طرانس شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي زنقة 

كونغو 6قم 0) سيدي د6يس القا�سي 
وجدة - 10000 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
38835

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   202( نونبر   08
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

مايابيدي طرانس.
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشضائع واألشخاص.
زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
كونغو 6قم 0) سيدي د6يس القا�سي 

وجدة - 10000 وجدة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
 (.000  : هدوى  عشيدي  السيدة 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة عشيدي هدوى عنوانه)ا) 
وجدة   10000  (0 6قم  كونغو  زنقة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة عشيدي هدوى عنوانه)ا) 
وجدة   10000  (0 6قم  كونغو  زنقة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   22 بتا6يخ  بوجدة  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 88.

353I

MASSILIA CONSEIL SARL

الشركة الخاصة لالستشارات 
في التدبير والتكوين في اإلبتكار 
والتقنيات باألحرف الالتينة 
 Société Privée Conseil et

 Formation en Innovation et
Technologies

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

MASSILIA CONSEIL SARL
30 شا6ع محمد الخامس اقامة 
االكسلونس الطابق الساد1 

الشقة 6قم 1) ، 10000، وجدة 
املغرب

الشركة الخاصة لالستشا6ات 
في التدبير والتكوين في اإلبتكا6 

 Société والتقنيات باألحرف الالتينة
 Privée Conseil et Formation

 en Innovation et Technologies
SPCFIT«« شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي عما6ة أنير 
بلوك 3 الطابق األ6�سي 6قم 503 

محج ابن الهيثم حي السالم - 80000 
أكادير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
41919
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في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   202( فبراير   (5
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
لالستشا6ات  الخاصة  الشركة 
اإلبتكا6  في  والتكوين  التدبير  في 
 Société والتقنيات باألحرف الالتينة
 Privée Conseil et Formation
 en Innovation et Technologies

.»»SPCFIT
هيئة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املؤسسات  تدبير  في  االستشا6ات 

والتد6يب
املنهي ؛ 

تدبير  في  االستشا6ات  هيئة   -
التعليم التقني والجامعي  مؤسسات 

الخاص واإلقامات الجامعية؛ .
عما6ة   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
أنير بلوك 3 الطابق األ6�سي 6قم 503 
محج ابن الهيثم حي السالم - 80000 

أكادير املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
عمر  محمد  بولحشاش  السيد 
د6هم   (00 بقيمة  حصة   200  :

للحصة.
 800  : أحمد  بولحشاش  السيد 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عمر  محمد  بولحشاش  السيد 
اقامة 6ياض الغالي عما6ة  عنوانه)ا) 
6قم 05 شقة 6قم 31 ويسال3 50080 

مكنا1 املغرب.
السيد بولحشاش أحمد عنوانه)ا) 
األ6�سي  الطابق   3 بلوك  أنير  عما6ة 
6قم 503 محج ابن الهيثم حي السالم 

80000 أكادير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عمر  محمد  بولحشاش  السيد 

اقامة 6ياض الغالي عما6ة  عنوانه)ا) 
6قم 05 شقة 6قم 31 ويسال3 50080 

مكنا1 املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   (2 بتا6يخ  باكادير  التجا6ية 

)202 تحت 6قم 99073.

354I

EXPACT PARTNERS

ASTRON ENERGY SARL AU 
إعال3 متعدد القرا6ات

EXPACT PARTNERS

 BOULEVARD ANFA, 4ème 20(

 ETAGE, RACINE CASABLANCA ،

20000، CASABLANCA Maroc

 ASTRON ENERGY SARL AU 

»شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد«

وعنوا3 مقرها االجتماعي: 3 مجمع 

لطيفة شا6ع الشيفشاوني سيدي 

بيرنو�سي ، الدا6 الشيضاء - 20000 

الدا6الشيضاء املغرب.

»إعال3 متعدد القرا6ات«
6قم التقييد في السجل التجا6ي: 

.(53(25

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤ6خ في 30 نونبر )202

تم اتخاذ القرا6ات التالية: 

قرا6 6قم ): الذي ينص على مايلي: 

شركة  في  االسهم  بجميع  املساهمة 

MF HOLDING SARL

قرا6 6قم 2: الذي ينص على مايلي: 

تحديث النظام االسا�سي 

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند 6قم 1: الذي ينص على مايلي: 

 ASTRON ENERGY اسهم الشركة 

 MFلشركة أصشحت   SARL AU

 HOLDING SARL

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 3( بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

يناير 2022 تحت 6قم 3829.

355I

FIDUCIAIRE FARDI FATIMA SARL AU

DAR ELIRAKI 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
DAR ELIRAKI SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي )1 
 AV LALLA YACOUT ANGLE

 MUSTAPHA EL MAANI 2 EME
 ETAGE N 62 CENTRE RIAD -

0)201 الدا6 الشيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
534479

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   (4
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 DAR  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ELIRAKI SARL AU
مخبزة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وصناعة الحلويات.
 1(  : االجتماعي  املقر  عنوا3 
 AV LALLA YACOUT ANGLE
 MUSTAPHA EL MAANI 2 EME
 ETAGE N 12 CENTRE RIAD -

0)201 الدا6 الشيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
 (.000  : العراقي  عائشة  السيدة 

د6هم   (00.000 بقيمة  حصة 
للحصة.

 (000  : العراقي  عائشة  السيدة 
بقيمة 00.000) د6هم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة عائشة العراقي عنوانه)ا) 
الشقة 6قم   2 اقامة كا6د3 عما6ة ب 
الدا6   27(82 الشيضاء  النواصر   5(

الشيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة عائشة العراقي عنوانه)ا) 
الشقة 6قم   2 اقامة كا6د3 عما6ة ب 
الدا6   27(82 الشيضاء  النواصر   5(

الشيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 0( بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

ما16 2022 تحت 6قم 4)48)8.

351I

LK CONSULTING SARL

 SOCIETE MARINA
TRAVAUX JET

إعال3 متعدد القرا6ات

LK CONSULTING SARL
شا6ع محمد الخامس 6قم 45 
الطابق الثاث 6قم 8) تطوا3 ، 

93000، تطوا3 املغرب
 SOCIETE MARINA TRAVAUX

JET »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد«
وعنوا3 مقرها االجتماعي: شا6ع 

الدا6 الشيضاء اقامة امل 2 بلوك 2-) 
عما6ة 74 - - تطوا3 املغرب.
»إعال3 متعدد القرا6ات«

6قم التقييد في السجل التجا6ي: 
.(29(5

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤ6خ في 7) فبراير 2022

تم اتخاذ القرا6ات التالية: 
قرا6 6قم ): الذي ينص على مايلي: 
يوسف  السيد  من  الحصص  بيع 
الرحموني الى السيد كريم بو6يش و 

السيد نبيل جقم
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قرا6 6قم 2 : الذي ينص على مايلي: 
الى  القانوني للشركة  تحويل الشكل 

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قرا6 6قم 3: الذي ينص على مايلي: 
يوسف  السيد  املسير  استمرا6ية 

الرحموني
قرا6 6قم 4 : الذي ينص على مايلي: 

اضافة نشاط جديد للشركة
قرا6 6قم 5: الذي ينص على مايلي: 
الشنكي و املالي للشركة بيد  االمضاء 

الشركاء
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند 6قم 1: الذي ينص على مايلي: 

تغير الحصص
بند 6قم 3: الذي ينص على مايلي: 

اضافة االستيراد الى نشاط الشركة
على  ينص  الذي   :42 6قم  بند 
السيد  املسير  استمرا6ية  مايلي: 

يوسف الرحموني
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   25 االبتدائية بتطوا3 بتا6يخ 

2022 تحت 6قم 182.
357I

STE TRAFISCO

 INAS GLOBAL
PROMOTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة
STE TRAFISCO

شا6ع عشدهللا ابن الزبير مويلحا 
الجديدة 273 ، 24000، الجديدة 

املغرب
 INAS GLOBAL PROMOTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي مركز 
6ياض )1 زاوية لال ياقوت و مصطفى 

املعاني 6قم 19 الطابق 2 الدا6 
اليضاء - 20000 الدا6 الشيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
534543

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   (7
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 
باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 INAS  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.GLOBAL PROMOTION
االنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقا6ي..
مركز   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
6ياض )1 زاوية لال ياقوت و مصطفى 
املعاني 6قم 19 الطابق 2 الدا6 اليضاء 

- 20000 الدا6 الشيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 800.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
 8.000  : بلعطا6  بديعة  السيدة 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  بلعطا6  بديعة  السيدة 
اقامة االزها6 عما6ة   ( تجزئة النجد 
الجديدة   24000  1 شقة  سي3 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  بلعطا6  بديعة  السيدة 
اقامة االزها6 عما6ة   ( تجزئة النجد 
سي3 شقة 1 24000 الجديدة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 0( بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

ما16 2022 تحت 6قم 4938)8.
358I

مستامنة تيمادير ش.م.م ش.و

STE ILMED NEGOCE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير نشاط الشركة

مستامنة تيمادير ش.م.م ش.و
حي لعري شيخ عما6ة الشفاء الطابق 

الرابع الناظو6، 12000، الناظو6 
املغرب

 STE ILMED NEGOCE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا3 مقرها االجتماعي شا6ع 
عالل بن عشد هللا 6قم 31 الطابق 

3 الناظو6 الناظو6 12000 الناظو6 
املغرب.

تغيير نشاط الشركة
6قم التقييد في السجل التجا6ي 

.22999
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   2022 ما16   0( في  املؤ6خ 
»تنظيف  من  الشركة  نشاط  تغيير 
الحدائق  »تنظيف  إلى  والبستنة« 

والبستنة«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضو6 بتا6يخ )0 ما16 

2022 تحت 6قم 1)3.

359I

نو6ة

 DOMICILIATION
MARRAKECH

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

نو6ة
هيالنة د6ب املجاط 6قم 7) مراكش 

، 40030، مراكش املغرب
 DOMICILIATION MARRAKECH

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي )95 

تجزئة املسا6 6قم 2 طريق أسفي - 
40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
(23(47

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   (7
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
.DOMICILIATION MARRAKECH
مساكنة   : بإيجاز  غرض الشركة 

املؤسسة 

االستشا6ات التنظيمية و إدا6ة   -
الشركات 

- التسويق و االتصال الرقمي 
- استراد و تصدير الخدمات 

- التجا6ة.
 95(  : االجتماعي  املقر  عنوا3 
 - أسفي  طريق   2 6قم  املسا6  تجزئة 

40000 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
 500  : بوشفرة  أسامة  السيد 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة.
 500  : السراج  هاجر  السيدة 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة.
 500  : بوشفرة  أسامة  السيد 

بقيمة 00) د6هم.
 500  : السراج  هاجر  السيدة 

بقيمة 00) د6هم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد أسامة بوشفرة عنوانه)ا) 
طريق أسفي   95( تجزئة املسا6 6قم 

40000 مراكش املغرب.
عنوانه)ا)  السراج  هاجر  السيدة 
طريق أسفي   95( تجزئة املسا6 6قم 

40000 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد أسامة بوشفرة عنوانه)ا) 
طريق أسفي   95( تجزئة املسا6 6قم 

40000 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   25 بتا6يخ  بمراكش  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 33321).
310I

FIDUSCAL

SOUSS MATERIEL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

FIDUSCAL
 BD OUED DAOURA LOT 32(
 CHAHDIA EL OULFA ، 20240،

CASABLANCA MAROC
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SOUSS MATERIEL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي حي امها3 
بلدية وباشوية ايت او6ير اقليم 
الحوز - 42050 ايت او6ير املغرب.

وفاة شريك
6قم التقييد في السجل التجا6ي 

.(843((
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
2022 تم اإلعالم  يناير   (0 املؤ6خ في 
بوفاة الشريك انوا6 الرجوم و توزيع 
لرسم   

ً
تشعا الو6ثة  على  حصصه 

 2022 فبراير   23 في  املؤ6خ  اإل6اثة 
بالشكل األتي :

 (11  ، الرجوم  احمد  السيد)ة) 
حصة .

 34  ، فرداوي  فاطمة  السيد)ة) 
حصة .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (0 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

يناير 2022 تحت 6قم 4105)8.
31(I

KHM CONSULTING

SIMOPA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KHM CONSULTING
) زنقة ايت باعمرا3 املمر ب الطابق 
االول الرقم 01) تقاطع شا6ع محمد 
الخامس و املقاومة ، 20050، الدا6 

الشيضاء املغرب
SIMOPA شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي الدا6 
الشيضاء17- زنقة عزيز بالل الطابق 

الثاني 6قم 3 املعا6يف - 20370 
الدا6الشيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
53445(

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   (8
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 
باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SIMOPA
االدا6ة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الز6اعية..
الدا6   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
زنقة عزيز بالل الطابق  الشيضاء17- 
 20370  - املعا6يف   3 6قم  الثاني 

الدا6الشيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
السيد محمد الصفراوي : 000.) 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الصفراوي  محمد  السيد 
02 شا6ع عشد اللطيف بن  عنوانه)ا) 
1 حي الراسي3  1 شقة  قدو6 الطابق 
الدا6الشيضاء   20000 الدا6 الشيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الصفراوي  محمد  السيد 
02 شا6ع عشد اللطيف بن  عنوانه)ا) 
1 حي الراسي3  1 شقة  قدو6 الطابق 
الدا6الشيضاء   20000 الدا6 الشيضاء 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 0( بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

ما16 2022 تحت 6قم 4893)8.
312I

مكتب الحسابات ح ل

 STE AL MOSTAKBAL NOUR
AL HOUDA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

مكتب الحسابات ح ل
20 شا6ع الداخلة الطابق االول قرية 

الجماعة ، 20430، الدا6 الشيضاء 
املغرب

 STE AL MOSTAKBAL NOUR AL
HOUDA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي )1 محج 

اللة ياقوت الرقم 39 الطابق االول - 
20000 الشيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
533745

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   (4
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 AL MOSTAKBAL NOUR AL

. HOUDA
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقا6ي و االشغال العامة.
)1 محج   : عنوا3 املقر االجتماعي 
اللة ياقوت الرقم 39 الطابق االول - 

20000 الشيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  محمد  امحاح  السيد 

الشيضاء 20450 الشيضاء املغرب.
عنوانه)ا)  حميد  امحاح  السيد 
ابن احمد 21050 ابن احمد املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  محمد  امحاح  السيد 
الشيضاء 20450 الشيضاء املغرب

عنوانه)ا)  حميد  امحاح  السيد 
ابن احمد 21050 ابن احمد املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

فبراير 2022 تحت 6قم 3920)8 .
313I

فيكاميد

BIVAPRO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

فيكاميد

3، شا6ع الوحدة الطابق األول 6قم ) 

، 93000، تطوا3 املغرب

BIVAPRO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي تجزئة 

املطا6 زنقة الطوابل 2 إقامة خديجة 

الطابق الرابع 6قم 0) - 9300 

تطوا3 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

3(02(

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   07

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BIVAPRO

بإيجاز  الشركة  غرض 

 TELEMARKETING ET  :

.MARKETING DIGITAL

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا3 

املطا6 زنقة الطوابل 2 إقامة خديجة 

الطابق الرابع 6قم 0) - 9300 تطوا3 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:

 (.000  : أجروا�سي  بالل  السيد 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
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عنوانه)ا)  أجروا�سي  بالل  السيد 
 28 6قم  بيرنا  بساما6  6فاييل  كايي 

سبتة )00)5 سبتة اسشانيا .
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  أجروا�سي  بالل  السيد 
 28 6قم  بيرنا  بساما6  6فاييل  كايي 

سبتة )00)5 سبتة اسشانيا 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   22 االبتدائية بتطوا3 بتا6يخ 

2022 تحت 6قم 145.
314I

REVE INVESTN

دوني مون بروموسيون 
DENISMONT PROMOTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

REVE INVESTN
 KOUBOUR CHOUHADA ، (88
40000، MARRAKECH MAROC

دوني مو3 بروموسيو3 
 DENISMONT PROMOTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طو6 التصفية)

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي اقامة فرح 
شقة 2 الطابق السفلي - 40000 

مراكش املغرب.
حل شركة

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.81757

الوحيدا  الشريك  قرا6  بمقت�سى 
تقر6 حل   202( نونبر   08 في  ملؤ6خ 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
مو3  دوني  الوحيد  الشريك  ذات 
 DENISMONT بروموسيو3 
6أسمالها  مشلغ   PROMOTION
مقرها  وعنوا3  د6هم   (00.000
اإلجتماعي اقامة فرح شقة 2 الطابق 
املغرب  مراكش   40000  - السفلي 
الوحيد  الشريك  قرا6   : ل  نتيجة 

بتصفية الشركة .
اقامة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
فرح شقة 2 الطابق السفلي - 40000 

مراكش املغرب. 

و عي3:

و  اوفقير  6شيدة  السيد)ة) 

عما6ة  الثالث  الطابق  عنوانه)ا) 

با6ك فيوسكوير فونتي 80000 اكادير 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.

الحدود  اإلقتضاء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تشليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية : 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

دجنبر   29 بتا6يخ  بمراكش  التجا6ية 

)202 تحت 6قم 3)49).

315I

FLASH ECONOMIE

A&H HOME DESIGN

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

A&H HOME DESIGN

 شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

6أسمالها: 20.000د6هم

مقرها اإلجتماعي :202 شا6ع عشد 

املومن -6قم 5 الطابق األ6�سي - الدا6 

الشيضاء

6قم التقييد في السجل التجا6ي 

420373

حل شركة

وفًقا ملحضر القرا6 املتخذ بتا6يخ 

)2.202).08 ، قر6 الشريك الوحيد:

-الحل املشكر للشركة املذكو6ة 

بلغوات  حياة  السيدة  -تعيي3 

كمصفية للشركة

202 شا6ع  حدد مقر التصفية في 

5 الطابق األ6�سي -  عشد املومن -6قم 

الدا6 الشيضاء -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (4 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

فبراير 2022 تحت 6قم 2710)8

311I

cabinet nabil el azouzi

MARYME
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

cabinet nabil el azouzi
 Rue jbal ELAYACHI IMM 28
 2 ièm 2tage AGDAL RABAT ،

10100، RABAT MAROC
MARYME شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 3) م3, 
3) م1, 3) م7 اقامة لي كاميليا1 

حي الرياض الرباط - 00)0) الرباط 
املغرب.

تفويت حصص
6قم التقييد في السجل التجا6ي 

.8519(
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2022 فبراير   (8 في  املؤ6خ 

املصادقة على :
الدين  فخر  )ة)  السيد  تفويت 
حصة   7.000 السليماني  6فيق 
حصة   (4.000 اجتماعية من أصل 
لفائدة السيد )ة) نبيل املنيا6ي بتا6يخ 

8) فبراير 2022.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
ما16   0( بتا6يخ  بالرباط  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 22418).
317I

FLASH ECONOMIE

MEDITRADE CORP 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

MEDITRADE CORP 
شركة ذات مسؤولية محدودة

6أسمالها:00.000)د6هم
مقرها اإلجتماعي: )3) شا6ع أنفا 
اقامة ازير مكتب )) ب - الدا6 

الشيضاء
RC:366069-IF:20719315

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
فبراير   2( بتا6يخ  املؤ6خ  للشركاء 

2022 قر6:
-الحل املشكر للشركة

قد6ي  بشرى  السيدة  -تعيي3 

زنقة   (5 الشيضاء  الدا6  في  القاطنة 
 ( 6قم  الشقة   ( الطابق  الصنعاني 
النعريف  لشطاقة  الحاملة  بو6كو3 
كمصفية   C207372 6قم  الوطنية 
ملدة التصفية مع أوسع الصالحيات 

للقيام بعمليات التصفية 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 0( بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

ما16 2022 تحت 6قم 4990)8
318I

FLASH ECONOMIE

BAHM GROUP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

BAHM GROUP
 شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
6:231195قم التقييد في السجل 

التجا6ي
املؤ6خ  العام  الجمع  بمقت�سى 
قر6 الشريك   202( نونبر   (0 بتا6يخ 
الوحيد السيد حسن بوفتا1 ما يلي

BAHM GROUP - حل شركة 
بوفتا1  حسن  السيد  تعيي3 

مصفي للشركة-
ممر   (0 في  التصفية  مقر  حدد 
كاسيوب عي3 السشع - الدا6الشيضاء-

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

نونبر )202 تحت 6قم )93)80
319I

هشام عثماني

 MINASSAT ALAWAEL
PRIVATE SCHOOL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

هشام عثماني
شا6ع عمر بن الخطاب اقامة ماص 

بالوماص 2 الطابق 3 6قم 77 ، 
90030، طنجة املغرب

 MINASSAT ALAWAEL PRIVATE
SCHOOL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
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وعنوا3 مقرها اإلجتماعي مزا6ع 
العوامة بني مكادة ) مركب فضيلة 2 

طنجة - 90080 طنجة طنجة.
تفويت حصص

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.(0324(

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   202( دجنبر   (3 في  املؤ6خ 

املصادقة على :
أية الهسكو6ي  )ة)  تفويت السيد 
 25 أصل  من  اجتماعية  حصة   25
خديجة  )ة)  السيد  لفائدة  حصة 

الصروخ بتا6يخ 3) دجنبر )202.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
فبراير   22 بتا6يخ  بطنجة  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 225)25.
370I

Bureau de La competences consultation

JADI POWER ADVISING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي3 مسير جديد للشركة

 Bureau de La competences
consultation

 Angle bvd ALBAAT ET BVD
 ALFOURSSANE RUE ALQADRE

 IMM ALBOUCHRA APP 03
 2EME ETAGE LAAYOUNE ،

70000، العيو3 املغرب
JADI POWER ADVISING شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي تجزئة 

املستقشل بلوك 1) 6قم 9 - 70000 
العيو3 املغرب.

تعيي3 مسير جديد للشركة
6قم التقييد في السجل التجا6ي 

.30809
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تعيي3   202( 7) فبراير  املؤ6خ في 
بد6  السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

عثما3 كمسير وحيد
تشعا لقشول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما16   0( االبتدائية بالعيو3 بتا6يخ 

2022 تحت 6قم 541.
37(I

EUROMED COMPTA-SARL

MEF TRA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EUROMED COMPTA-SARL
 Bureau N° 4 1er etage Imm

 N° 1106 Lot Al Massar
 QI Marrakech ، 40000،
MARRAKECH MAROC

MEF TRA شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي دوا6 

الراكب السويهلة سعادة مراكش - 
40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
(23223

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   2(
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 MEF  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TRA
مقاولة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشناء و االشغال العمومية.
دوا6   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
 - مراكش  سعادة  السويهلة  الراكب 

40000 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
 (.000  : مخلوف  بوبكر  السيد 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  مخلوف  بوبكر  السيد 
دوا6 الراكب السويهلة سعادة مراكش 

40000 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  مخلوف  بوبكر  السيد 
دوا6 الراكب السويهلة سعادة مراكش 

40000 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما16   0( بتا6يخ  بمراكش  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 1)334).
372I

azaz import export

عزاز لالستيراد والتصدير
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

azaz import export
 bd moulay driss 1 ، 25000، casa

maroc
عزاز لالستيراد والتصدير شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد)في طو6 التصفية)

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 84 شا6ع 
موالي إد6يس االول 6قم 4) - 
25000 الدا6 الشيضاء املغرب.

حل شركة
6قم التقييد في السجل التجا6ي 

.383809
الوحيدا  الشريك  قرا6  بمقت�سى 
تقر6 حل   202( دجنبر   2( ملؤ6خ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
لالستيراد  عزاز  الوحيد  الشريك 
 (00.000 6أسمالها  مشلغ  والتصدير 
 84 اإلجتماعي  د6هم وعنوا3 مقرها 
 -  (4 شا6ع موالي إد6يس االول 6قم 
الدا6 الشيضاء املغرب نتيجة   25000

ل : لتوقف التام لنشاط الشركة.
و حدد مقر التصفية ب 84 شا6ع 
موالي إد6يس االول 6قم 4) - 25000 

الدا6 الشيضاء املغرب. 
و عي3:

6شيد عزاز و عنوانه)ا)  السيد)ة) 
ولد  قطع  الدين  موفق  زنقة   (7
عايشة 02)20 الدا6 الشيضاء املغرب 

كمصفي )ة) للشركة.
الحدود  اإلقتضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تشليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية : 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

يناير 2022 تحت 6قم 809540.
373I

هشام عثماني

 MINASSAT ALAWAEL
PRIVATE SCHOOL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل الشكل القانوني للشركة

هشام عثماني
شا6ع عمر بن الخطاب اقامة ماص 

بالوماص 2 الطابق 3 6قم 77 ، 
90030، طنجة املغرب

 MINASSAT ALAWAEL PRIVATE
SCHOOL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
و عنوا3 مقرها االجتماعي مزا6ع 

العوامة بني مكادة ) مركب فضيلة 2 
طنجة - 90080 طنجة .

تحويل الشكل القانوني للشركة
6قم التقييد في السجل التجا6ي 

.(0324(
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤ6خ في 3) دجنبر )202 تم تحويل 
الشكل القانوني للشركة من »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة« إلى »شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   22 بتا6يخ  بطنجة  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 225)25.
374I

FLASH ECONOMIE

 ORANGE BUSINESS 
MAROC

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االجتماعي للشركة

ORANGE BUSINESS MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة
6أسمالها:7.5.00.000,00 د6هم

مقرها اإلجتماعي: 32 شا6ع مر1 
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السلطا3 - الدا6الشيضاء

6قم التقييد في السجل التجا6ي: 

(((259

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

قر6   202( ما16   3( بتا6يخ  املؤ6خ 

االجتماعي  املقر  تحويل  الشركاء 

مر1  شا6ع   32 من  للشركة  الحالي 

تيكنو  إلى  الدا6الشيضاء   - السلطا3 

بوليس الرباط شو6 الشقة ب1 6وكاد 

الرباط - 00))) سال الجديدة

النظام  من   4 الفصل  تعديل 

األسا�سي للشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (7 بتا6يخ  سال   - بالرباط  التجا6ية 

فبراير 2022 تحت 6قم 38333

375I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

CAFE HITTOURI SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي3 مسير جديد للشركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°49

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

CAFE HITTOURI SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي قصر 

مسكي مدغرة الراشيدية - 52000 

الراشيدية املغرب.

تعيي3 مسير جديد للشركة

6قم التقييد في السجل التجا6ي -.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم تعيي3   2022 22 فبراير  املؤ6خ في 

مسير جديد للشركة السيد)ة) علوي 

موالي علي كمسير وحيد

تشعا لقشول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 0( بتا6يخ  بالرشيدية  االبتدائية 

ما16 2022 تحت 6قم 7)).

371I

LKHALDICONSEILS

 STE CONEPT TISSUS RF
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 CONEPT TISSUS RF SARL
AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 6قم 

134 مكتب 6قم 4 الطابق 2 املسا6 
مراكش - 40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
(23077

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   (8
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CONEPT TISSUS RF SARL AU
غرض الشركة بإيجاز : صناعة و 

بيع االفرشة.
عنوا3 املقر االجتماعي : 6قم 134 
مكتب 6قم 4 الطابق 2 املسا6 مراكش 

- 40000 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
السيد 6شيد فوزي : 000.) حصة 

بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد 6شيد فوزي عنوانه)ا) حي 

و6زازات   07 6قم  بلوك 1  املقاومة 

40000 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد 6شيد فوزي عنوانه)ا) حي 

و6زازات   07 6قم  بلوك 1  املقاومة 

4000 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   24 بتا6يخ  بمراكش  التجا6ية 

2022 تحت 6قم )3325).

377I

هشام عثماني

OBETEX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

هشام عثماني

شا6ع عمر بن الخطاب اقامة ماص 

بالوماص 2 الطابق 3 6قم 77 ، 

90030، طنجة املغرب

OBETEX شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي شا6ع عمر 

بن الخطاب اقامة ماص بالوماص 2 

طنجة - 90000 طنجة طنجة.

تفويت حصص
6قم التقييد في السجل التجا6ي 

.8(147

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2022 يناير   05 في  املؤ6خ 

املصادقة على :

والعالي سعيد  )ة)  تفويت السيد 

أصل  من  اجتماعية  حصة   500

750 حصة لفائدة السيد )ة) محمد 

الحمياني بتا6يخ 05 يناير 2022.

والعالي سعيد  )ة)  تفويت السيد 

250 حصة اجتماعية من أصل 750 

حصة لفائدة السيد )ة) عشد الرحيم 

الحمياني بتا6يخ 05 يناير 2022.

بوشتى  بن  )ة)  السيد  تفويت 

من  اجتماعية  حصة   250 محمد 

)ة)  حصة لفائدة السيد   250 أصل 

 05 بتا6يخ  الحمياني  الرحيم  عشد 

يناير 2022.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   (8 بتا6يخ  بطنجة  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 44))25.
378I

fidlouk

ADEN FRUIT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fidlouk
 av 20 aout ksar el kebir ، 2(1

92150، ksar el kebir maroc
ADEN FRUIT شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي دوا6 والد 

اوشيح قيادة سوق الطلشة - 50)92 
القصر الكشير املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
3297

في  مؤ6خ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   2022 يناير   (8
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 ADEN : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.FRUIT
انتاج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتطوير املنتجات الز6اعية.
: دوا6 والد  عنوا3 املقر االجتماعي 
 92(50 اوشيح قيادة سوق الطلشة - 

القصر الكشير املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
 (.000  : زهير  النتيفي  السيد 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
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السيد النتيفي زهير عنوانه)ا) حي 
املسيرة الخضراء م د زنقة 3 6قم 2) 

50)92 القصر الكشير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد النتيفي زهير عنوانه)ا) حي 
املسيرة الخضراء م د زنقة 3 6قم 2) 

50)92 القصر الكشير املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتا6يخ  الكشير  بالقصر  االبتدائية 

فبراير 2022 تحت 6قم 52.
379I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STE K TRAV SARL
إعال3 متعدد القرا6ات

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
STE K TRAV SARL »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوا3 مقرها االجتماعي: قصر 
الرحشة ز6يكات الرتب اوفو1 
الراشيدية - - الرشيدية املغرب.

»إعال3 متعدد القرا6ات«
6قم التقييد في السجل التجا6ي: .

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤ6خ في 22 فبراير 2022

تم اتخاذ القرا6ات التالية: 
قرا6 6قم ): الذي ينص على مايلي: 

تفويت حصص 
قرا6 6قم 2: الذي ينص على مايلي: 

تغيير املسؤول القانوني
قرا6 6قم 3: الذي ينص على مايلي: 

تغيير الشكل القانوني
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
الذي   : بند 6قم تفويت حصص 
جميع  تفويت  مايلي:  على  ينص 
و  الوافي  حو6ية  السيدة  حصص 
السيد محمد سمغو3 الى السيد عشد 

املجيد قدو6ي
بند 6قم تغيير املسؤول القانوني: 
تعيي3 السيد  الذي ينص على مايلي: 
عشد املجيد قدو6ي مسؤول قانوني 

عوض السيدة حو6ية الوافي
القانوني:  الشكل  تغيير  6قم  بند 
تغيير الشكل  الذي ينص على مايلي: 
ذات  شركة  من  للشركة  القانوني 
ذات  شركة  الى  محدودة  املسؤولية 

الشريك الوحيد
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 0( بتا6يخ  بالرشيدية  االبتدائية 

ما16 2022 تحت 6قم 1)).
380I

bemultico بيمولتيكو

HYDRO GEAR ايدرو جيار
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

bemultico بيمولتيكو
6قم 01) شقة 6قم )0 الزيتو3 

املعركة -مكنا1 ، 50010، مكنا1 
مكنا1

HYDRO GEAR ايد6و جيا6 شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا3 مقرها االجتماعي تعاونية 
بولزين النجيم 02 جماعة ايت 

بو6زوين الحاجب - 000)5 الحاجب 
املغرب.

توسيع نشاط الشركة
6قم التقييد في السجل التجا6ي 

.5((85
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤ6خ في 8) يناير 2022 تمت إضافة 
إلى نشاط الشركة  التالية  األنشطة 

الحالي :
كراء االليات.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
فبراير   24 بتا6يخ  بمكنا1  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 795.
38(I

bemultico بيمولتيكو

HYDRO GEAR ايدرو جيار
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

bemultico بيمولتيكو
6قم 01) شقة 6قم )0 الزيتو3 

املعركة -مكنا1 ، 50010، مكنا1 

مكنا1
HYDRO GEAR ايد6و جيا6 شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي كراج في 
الرقم 53 العمرا3 )0 الحاجب - 

000)5 الحاجب املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.5((85

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تحويل   2022 يناير   (8 املؤ6خ في 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 0( العمرا3   53 الرقم  في  »كراج 
الحاجب - 000)5 الحاجب املغرب« 
 02 النجيم  بولزين  تعاونية   « إلى 
 - الحاجب  بو6زوين  ايت  جماعة 

000)5 الحاجب املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   24 بتا6يخ  بمكنا1  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 795.
382I

6مزي لالستشا6ات

STE YOUSMIN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

6مزي لالستشا6ات
شا6ع 24 نونبر عما6ة حمدي ولد 

الرشيد الطابق 6قم )0 شقة 6قم )0 
العيو3 ، 70000، العيو3 املغرب
STE YOUSMIN شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي : تجزئة ي 
6قم )14 الطابق الثالت العيو3 - 

70000 العيو3 املغرب.
قفل التصفية

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
. (5189

الوحيد  الشريك  قرا6  بمقت�سى 
تقر6   2022 فبراير   2( في  املؤ6خ 
ذات  شركة   STE YOUSMIN حل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 
 (00.000 6أسمالها  مشلغ  الوحيد 

اإلجتماعي  مقرها  وعنوا3  د6هم 
الثالت  الطابق   14( 6قم  ي  تجزئة 
املغرب  العيو3   70000  - العيو3 

نتيجة لتوقف نشاط الشركة..
و عي3:

و  اشو  ايت  لحسن  السيد)ة) 
6قم   (0 بلوك  أطلس  حي  عنوانه)ا) 
مالل  ابني   23020 مالل  ابني   23

املغرب كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
بتا6يخ )2 فبراير 2022 وفي تجزئة ي 
 - العيو3  الثالت  الطابق   14( 6قم 

70000 العيو3 املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما16   0( االبتدائية بالعيو3 بتا6يخ 

2022 تحت 6قم 560/2022.
383I

6مزي لالستشا6ات

MOUSSA FISH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

6مزي لالستشا6ات
شا6ع 24 نونبر عما6ة حمدي ولد 

الرشيد الطابق 6قم )0 شقة 6قم )0 
العيو3 ، 70000، العيو3 املغرب
MOUSSA FISH شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد)في طو6 التصفية)

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي شا6ع 
اد6يس االول خط الرملة 6قم 8)) 
العيو3. - 70000 العيو3 املغرب.

حل شركة
6قم التقييد في السجل التجا6ي 

.23453
الوحيدا  الشريك  قرا6  بمقت�سى 
تقر6 حل   2022 فبراير   2( ملؤ6خ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 MOUSSA FISH الوحيد  الشريك 
د6هم   (00.000 6أسمالها  مشلغ 
شا6ع  اإلجتماعي  مقرها  وعنوا3 
 ((8 الرملة 6قم  اد6يس االول خط 
املغرب  العيو3   70000  - العيو3. 

نتيجة ل : توقف نشاط الشركة..
شا6ع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
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 ((8 الرملة 6قم  اد6يس االول خط 
العيو3. - 70000 العيو3 املغرب. 

و عي3:
و  الفراع  نو6الدين  السيد)ة) 
العيو3  الضشاط  تجزئة  عنوانه)ا) 
)ة)  العيو3 املغرب كمصفي   70000

للشركة.
الحدود  اإلقتضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تشليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية : 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما16   0( االبتدائية بالعيو3 بتا6يخ 

2022 تحت 6قم 558/2022.
384I

6مزي لالستشا6ات

SOCIETE AYT ZELMAD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

6مزي لالستشا6ات
شا6ع 24 نونبر عما6ة حمدي ولد 

الرشيد الطابق 6قم )0 شقة 6قم )0 
العيو3 ، 70000، العيو3 املغرب
SOCIETE AYT ZELMAD شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي شا6ع ام 
السعد عما6ة 48 الطابق الثالث 6قم 
0) العيو3 - 70000 العيو3 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
40525

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   (1
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE AYT ZELMAD

تاجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 
بالجملة  أسماك  تاجر  السمك. 

)ما6ياج)..
: شا6ع ام  عنوا3 املقر االجتماعي 
السعد عما6ة 48 الطابق الثالث 6قم 
0) العيو3 - 70000 العيو3 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة سنة .

 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 
د6هم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  ازملاط  حسن  السيد 
 45802 تنغير.  هاني  ايت  تمتشوط 

تنغير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  ازملاط  حسن  السيد 
 45802 تنغير.  هاني  ايت  تمتشوط 

تنغير املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما16   0( االبتدائية بالعيو3 بتا6يخ 

2022 تحت 6قم 544/2022.
385I

SAMIR FIDUCIAIRE

STP INFRA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

SAMIR FIDUCIAIRE
 RUE GHANA, IMM 8, APPT 3,
 3EME ETAGE, VN, ، 50000،

MEKNES MAROC
STP INFRA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طو6 التصفية)
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي دوا6حفرة 
بن الطيبي، جماعة سيدي عشد هللا 
الخياط، مغاسيي3، ز6هو3، مكنا1 

- 50000 مكنا1 املغرب.
حل شركة

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.4(959

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
2022 تقر6 حل  7) فبراير  املؤ6خ في 
 STP شركة ذات املسؤولية املحدودة
 (00.000 6أسمالها  مشلغ   INFRA

اإلجتماعي  مقرها  وعنوا3  د6هم 
دوا6حفرة بن الطيبي، جماعة سيدي 
عشد هللا الخياط، مغاسيي3، ز6هو3، 
املغرب  مكنا1   50000  - مكنا1 

نتيجة ل : حل الشركة.
و حدد مقر التصفية ب دوا6حفرة 
جماعة سيدي عشد هللا  بن الطيبي، 
الخياط، مغاسيي3، ز6هو3، مكنا1 

- 50000 مكنا1 املغرب. 
و عي3:

السيد)ة) علي فريكل و عنوانه)ا) 
تجزئة الزهو6 6قم 35) م.ج، مكنا1 
)ة)  50000 مكنا1 املغرب كمصفي 

للشركة.
الحدود  اإلقتضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تشليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية : 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما16   0( بتا6يخ  بمكنا1  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 14.
381I

FIDUCIAIRE DARALHISBA

 BAYANE SAKANE شركة
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE DARALHISBA
 BV HASSAN II TISSIR (32
 I BERRECHID ، 26100،

BERRECHID MAROC
 BAYANE SAKANE SARL شركة

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 21 محج 

مر1 السلطا3 الطابق االول الشقة 
6قم 3 الدا6 الشيضاء - 30)20 الدا6 

الشيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

534399
في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   (4
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
شركة   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.BAYANE SAKANE SARL
االنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقا6ي .
21 محج   : عنوا3 املقر االجتماعي 
مر1 السلطا3 الطابق االول الشقة 
30)20 الدا6   - 3 الدا6 الشيضاء  6قم 

الشيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:  6أسمال  مشلغ 

100.000,00 د6هم، مقسم كالتالي:
 500  : هشام  الحالوي  السيد 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة.
السيدة خليل فاطمة : 500 حصة 

بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد الحالوي هشام عنوانه)ا) 
برشيد  عشد هللا  بن  زنقة عالل   82

00)21 برشيد املغرب.
عنوانه)ا)  فاطمة  خليل  السيدة 
 2 التسير  حي  العربي  ابن  زنقة   33

برشيد 00)21 برشيد املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الحالوي هشام عنوانه)ا) 
برشيد  عشد هللا  بن  زنقة عالل   82

00)21 برشيد املغرب
عنوانه)ا)  فاطمة  خليل  السيدة 
 2 التسير  حي  العربي  ابن  زنقة   33

برشيد 00)21 برشيد املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 0( بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

ما16 2022 تحت 6قم 5043)8.
387I

LKHALDICONSEILS

 STE META-REALITY
TRAVAUX SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة
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LKHALDICONSEILS
 N°634 BUREAU N°4 ETAGE
 2 QUARTIER AL MASSAR
 MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

 STE META-REALITY TRAVAUX
SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي شقة 6قم 
) تجزئة سيدي عشاد 3 6قم 01) 
مراكش - 40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
(2283(

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   2022 يناير   24
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 META-REALITY TRAVAUX SARL

.AU
مقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اشغال الشناء.
عنوا3 املقر االجتماعي : شقة 6قم 
 (01 6قم   3 عشاد  سيدي  تجزئة   (

مراكش - 40000 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
000.) حصة   : السيد صاد جواد 

بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  جواد  صاد  السيد 
 77 سيدي ايوب د6ب السقاية 6قم 

مراكش 40000 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  جواد  صاد  السيد 

 77 سيدي ايوب د6ب السقاية 6قم 
مراكش 40000 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   (1 بتا6يخ  بمراكش  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 32951).
388I

SOCIETE VEMABO

SOCIETE VEMABO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

SOCIETE VEMABO
77 زنقة محمد سميحة طابق 0) 
6قم 57 الدا6 الشيضاء ، 20400، 

CASA MAROC
SOCIETE VEMABO شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 77 زنقة 
محمد سميحة طابق 0) 6قم 57 - 

20490 الدا6 الشيضاء املغرب.
تفويت حصص

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.475(0(

الوحيد  الشريك  قرا6  بمقت�سى 
تمت   2022 فبراير   2( في  املؤ6خ 

املصادقة على :
كشاش الرداد  )ة)  تفويت السيد 
أصل  من  اجتماعية  حصة   (.000
000.) حصة لفائدة السيد )ة) أنس 

جمالي بتا6يخ )2 فبراير 2022.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 0( بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

ما16 2022 تحت 6قم 5030)8.
389I

MISAGROUP

 CENTRE D›APPEL
 INTERNATIONAL LA

GIRAFE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

MISAGROUP
 AV LALLA YACOUT ANGLE

 MUSTAFA EL MAANI 2EME
 ETG N 62 61 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 CENTRE D›APPEL
 INTERNATIONAL LA GIRAFE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طو6 التصفية)
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 59 شا6ع 
الز6قطوني الطابق 3 6قم 8 انفا 
املغرب 00)20 الدا6 الشيضاء 

املغرب.
حل شركة

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.29540(

الوحيدا  الشريك  قرا6  بمقت�سى 
تقر6 حل   202( دجنبر   (5 ملؤ6خ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 CENTRE D’APPEL الشريك الوحيد
 INTERNATIONAL LA GIRAFE
د6هم   (00.000 6أسمالها  مشلغ 
شا6ع   59 اإلجتماعي  مقرها  وعنوا3 
انفا   8 6قم   3 الطابق  الز6قطوني 
املغرب 00)20 الدا6 الشيضاء املغرب 

نتيجة ل : تصفية شركة.
و حدد مقر التصفية ب 59 شا6ع 
انفا   8 6قم   3 الطابق  الز6قطوني 
املغرب 00)20 الدا6 الشيضاء املغرب. 

و عي3:
و  مومن  خديجة  السيد)ة) 
الدا6   20(00 املغرب  عنوانه)ا) 
الشيضاء املغرب كمصفي )ة) للشركة.
الحدود  اإلقتضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تشليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية : 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

دجنبر )202 تحت 6قم 801248.
390I

TCMA TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

TCMA TRAVAUX
)2، ساحة ابو بكر الصديق شقة 8 

اكدال ، 0000)، الربلط املغرب

TCMA TRAVAUX شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي )2، ساحة 
ابو بكر الصديق شقة 8 اكدال 
الرباط - 0000) الرباط املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

(58(75
في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   2022 يناير   (9
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 TCMA : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.TRAVAUX
اعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مختلفة او الشناء
الشناء و التنمية العقا6ية.

 ،2(  : االجتماعي  املقر  عنوا3 
ساحة ابو بكر الصديق شقة 8 اكدال 

الرباط - 0000) الرباط املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:  6أسمال  مشلغ 

100.000,00 د6هم، مقسم كالتالي:
 500  : محسن  الركيك  السيد 
حصة بقيمة 100,00 د6هم للحصة.

 500  : عادل  الطاهري  السيد 
حصة بقيمة 100,00 د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد الركيك محسن عنوانه)ا) 
دوا6 ايت كنو3 تسقي ازيالل 02)22 

ازيالل املغرب.
السيد الطاهري عادل عنوانه)ا) 
 23020 (4 1 6قم  حي كاستو6 بلوك 

بني مالل املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الركيك محسن عنوانه)ا) 
دوا6 ايت كنو3 تسقي ازيالل 02)22 

ازيالل املغرب
السيد الطاهري عادل عنوانه)ا) 



4777 الجريدة الرسميةعدد 5707 - 3) شعشا3 443) )1) ما16 2022) 

 23020 (4 1 6قم  حي كاستو6 بلوك 
بني مالل املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما16   0( بتا6يخ  بالرباط  التجا6ية 

2022 تحت 6قم )2241).
39(I

FITARCO

MAGOUNI JEWELRY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FITARCO
 CITE YOUSSOUFIA TIZNIT ،

85000، TIZNIT MAROC
MAGOUNI JEWELRY شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 6قم 09 
ممر اقشوش - 85000 تيزنيت 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

5049
في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   202( غشت   ((
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. MAGOUNI JEWELRY
بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املجوهرات 
استيراد وتصدير .

6قم   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
تيزنيت   85000  - اقشوش  ممر   09

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
 450  : بوجمعة  اكوني3  السيد 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة.
السيد اكوني3 محمد : 450 حصة 

بقيمة 00) د6هم للحصة.

السيدة اكوني3 حياة : 00) حصة 
بقيمة 00) د6هم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد اكوني3 بوجمعة عنوانه)ا) 
تيزنيت   85000 الحدادة  زنقة   333

املغرب.
عنوانه)ا)  محمد  ااكوني3  السيد 
5) زنقة الز6قطوني الخيام2 80000 

اكادير املغرب.
عنوانه)ا)  حياة  اكوني3  السيدة 
تيزنيت   85000 الحدادة  زنقة   333

املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد اكوني3 بوجمعة عنوانه)ا) 
تيزنيت   85000 الحدادة  زنقة   333

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
دجنبر   02 االبتدائية بتيزنيت بتا6يخ 

)202 تحت 6قم 852.
392I

TOLANARO SARL AU

BARD EL SAUBH SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BARD EL SAUBH SARL AU
)1) بلوك ي مدينة 25 ما16 ، 

70000، العيو3 املغرب
 BARD EL SAUBH SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي )1) بلوك 
ي مدينة 25 ما16 - 70000 العيو3 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
4048(

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   07
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 BARD : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.EL SAUBH SARL AU

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

لحساب  املستخدمي3  نقل 

لحساب  الشضائع  الغير،نقل 

لحساب  املد6�سي  الغير،النقل 

املتعلقة  األنشطة  الغير،جميع 

باللوجستيك،أشغال متعددة و بناء.

أشغال الكهرباء الجهد املتوسط و 

املنخفظ،حراسة،نظافة،تشجير.

استيراد،تصدير،تجا6ة.

تسيير  و  انشاء،استغالل،شراء 

املستودعات واملخاز3..

 (1(  : االجتماعي  املقر  عنوا3 

 70000  - ما16   25 بلوك ي مدينة 

العيو3 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:

السيد عمر لطرش : 000.) حصة 

بقيمة 00) د6هم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عمر لطرش عنوانه)ا) 272 

بلوك ا حي السعادة الد6ا6كة 80000 

اكادير املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عمر لطرش عنوانه)ا) 272 

بلوك ا حي السعادة الد6ا6كة 80000 

اكادير املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   25 االبتدائية بالعيو3 بتا6يخ 

2022 تحت 6قم 514/2022.

393I

Bahi Cash 

باهي كاش
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Bahi Cash
 BD MED JAMAL DOURA QU 1(

 ES SALAM SAFI ، 46000، Safi
Maroc

باهي كاش شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي مراب 6قم 
2 زنقة جمال الد6ة حي السالم اسفي 

اسفي 41000 اسفي املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

(2573
في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   24
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
باهي   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

كاش.
تحويل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األموال
دفع الفواتير.

عنوا3 املقر االجتماعي : مراب 6قم 
2 زنقة جمال الد6ة حي السالم اسفي 

اسفي 41000 اسفي املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 1( عنوانه)ا)  باهي  ايوب  السيد 
شا6ع محمد جمال الد6ة حي السالم 

اسفي 41000 اسفي املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
 1( عنوانه)ا)  باهي  ايوب  السيد 
شا6ع محمد جمال الد6ة حي السالم 

اسفي 41000 اسفي املغرب
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   24 بتا6يخ  بآسفي  االبتدائية 

2022 تحت 6قم -.
394I

ABDESLAM ANTID

JAD KHATTARI IKHWAN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ABDESLAM ANTID
 RUE 33 N 31 OULED EL

 HAJ ERRACHIDIA، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

JAD KHATTARI IKHWAN شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي قصر 
سرغي3 جماعة الخنك الرشيدية 

52000 الرشيدية املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

(5195
في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   2022 يناير   (2
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 JAD  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. KHATTARI IKHWAN
بيع   (-  : بإيجاز  الشركة  غرض 
األشغال املختلفة   2- املواد الفالحية 

-3 نقل الشضائع للغير .
قصر   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
الرشيدية  الخنك  جماعة  سرغي3 

52000 الرشيدية املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
 334  : عصام  خطا6ي  السيد 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة.
السيد خطا6ي عماد : 333 حصة 

بقيمة 00) د6هم للحصة.
السيد خطا6ي أيوب : 333 حصة 

بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد خطا6ي عصام عنوانه)ا) 
قصر سرغي3 جماعة الخنك 52000 

الرشيدية املغرب.
عنوانه)ا)  عماد  خطا6ي  السيد 
قصر سرغي3 جماعة الخنك 52000 

الرشيدية املغرب.
عنوانه)ا)  أيوب  خطا6ي  السيد 
قصر سرغي3 جماعة الخنك 52000 

الرشيدية املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد خطا6ي عصام عنوانه)ا) 
قصر سرغي3 جماعة الخنك 52000 

الرشيدية املغرب
عنوانه)ا)  عماد  خطا6ي  السيد 
قصر سرغي3 جماعة الخنك 52000 

الرشيدية املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 2( بتا6يخ  بالرشيدية  االبتدائية 

فبراير 2022 تحت 6قم 247.
395I

la sincérité إنتمائية 

 WATER AND
 ENERGY MORROCO

DEVELOPMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

la sincérité إنتمائية
زنقة بئر أنز6ا3 عما6ة ٣ الشقة 
١٣ شا6ع محمد الخامس فا1 ، 

30000، فا1 املغرب
 WATER AND ENERGY

 MORROCO DEVELOPMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي : عما6ة 4 
شقة 5 الطابق 3 زنقة محمد الجاي 

فا1 - 30000 فا1 املغرب.
قفل التصفية

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
.4(087

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقر6   20(9 أكتوبر   (( في  املؤ6خ 

 WATER AND ENERGY حل 
 MORROCO DEVELOPMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة مشلغ 
وعنوا3  د6هم   (00.000 6أسمالها 
 5 شقة   4 عما6ة  اإلجتماعي  مقرها 
 - زنقة محمد الجاي فا1   3 الطابق 
فا1 املغرب نتيجة لبسبب   30000
الخسائر املذكو6ة في الشيانات املوجزة 
أقل  الشركة  وضع  صافي  يصشح   ،
 ، الشركة  مال  6أ1   (1/4( 6بع  من 
ويقر6 الشركاء إجراء التصفية الكلية 

للشركة.
و عي3:

و  الدسولي  بهية  السيد)ة) 
 3 5 الطابق  4 شقة  عنوانه)ا) عما6ة 
زنقة محمد الجاي فا1 3000 فا1 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.
و  فالح  اللطيف  عشد  السيد)ة) 
الطابق   5 شقة   4 عما6ة  عنوانه)ا) 
 30000 الجاي فا1  زنقة محمد   3

فا1 املغرب كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
بتا6يخ )) أكتوبر 9)20 وفي عما6ة 4 
3 زنقة محمد الجاي  5 الطابق  شقة 

فا1 - 30000 فا1 املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   04 بتا6يخ  بفا1  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 591.
391I

la sincérité إنتمائية 

ASSAD AL FAN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

la sincérité إنتمائية
زنقة بئر أنز6ا3 عما6ة ٣ الشقة 
١٣ شا6ع محمد الخامس فا1 ، 

30000، فا1 املغرب
ASSAD AL FAN شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي : 6قم 40 
زنقة 0) حي ملصلى عي3 قادو1 - 

30000 فا1 املغرب.
قفل التصفية

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
.44379

الوحيد  الشريك  قرا6  بمقت�سى 
تقر6   202( يوليوز   (9 في  املؤ6خ 
ذات  شركة   ASSAD AL FAN حل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 
 (00.000 6أسمالها  مشلغ  الوحيد 
د6هم وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 6قم 
حي ملصلى عي3 قادو1   (0 زنقة   40
ل  نتيجة  املغرب  فا1   30000  -
بسبب الخسائر امللحوظة في الشيانات 
املوجزة ، يصشح صافي وضع الشركة 
 ، املال  6أ1   (1/4( 6بع  من  أقل 
قر6الشريك الوحد القيام بالتصفية 

الكلية للشركة املذكو6ة.
و عي3:

السيد)ة) اد6يس وداد و عنوانه)ا) 
عي3  ملصلى  حي   (0 زنقة   40 6قم 
املغرب  فا1   30000 قادو1 

كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
 40 )202 وفي 6قم  يوليوز   (9 بتا6يخ 
 - قادو1  عي3  ملصلى  حي   (0 زنقة 

30000 فا1 املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   (9 بتا6يخ  بفا1  التجا6ية 

)202 تحت 6قم 8629/021.
397I

FDBM Consulting

جيتونا
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FDBM Consulting
 Av Ghinia imm El bouaami
 2 Premier Etage Appart N،

54350، MIDELT Maroc
جيتونا شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي آيت عزوز 

زايدة - 54350 ميدلت املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

3(07
في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
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تم إعداد القانو3   2022 فبراير   09
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها : جيتونا.
أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مختلفة أو الشناء .
عنوا3 املقر االجتماعي : آيت عزوز 

زايدة - 54350 ميدلت املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مشلغ 6أسمال الشركة: 000.000.) 

د6هم، مقسم كالتالي:
 5.000  : يوسف  أمنير  السيد 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة.
السيدة حسناء حسنوني : 5.000 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد أمنير يوسف عنوانه)ا) أيت 

عزوز زايدة 54350 ميدلت املغرب.
حسنوني  حسناء  السيدة 
أوفو1  تخيامت  قصر  عنوانه)ا) 

52000 الراشيدية املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد أمنير يوسف عنوانه)ا) أيت 

عزوز زايدة 54350 ميدلت املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   22 االبتدائية بميدلت بتا6يخ 

2022 تحت 6قم 58.
398I

secotrages snc

MEKSTONE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

secotrages snc
6قم 2 زنقة اد6يس اليامو6ي بالعربي 

وجه عرو1 مكنا1 ، 50000، 
مكنا1 املغرب

MEKSTONE شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 

 MAGASIN AU LOT EL
 MANZAH 3 N° 1170

BOUFEKRANE - 50300 مكنا1 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
55557

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   (8
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MEKSTONE
 Taille,  : بإيجاز  الشركة  غرض 
 façonnage et finissage de

-pierres
.-import-export 

 : االجتماعي  املقر  عنوا3 
 MAGASIN AU LOT EL MANZAH
 3 N° ((70 BOUFEKRANE -

50300 مكنا1 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
500 حصة   : السيد كرمة سعيد 

بقيمة 00) د6هم للحصة.
 500  : انس  بوشطيطة  السيد 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  سعيد  كرمة  السيد 
 50000 زنقة ديجيني املنزه   221 6قم 

مكنا1 املغرب.
السيد بوشطيطة انس عنوانه)ا) 
6قم 27 تجزئة املنزه السيندا 50000 

مكنا1 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  سعيد  كرمة  السيد 
 50000 زنقة ديجيني املنزه   221 6قم 

مكنا1 املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما16   0( بتا6يخ  بمكنا1  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 2)8.
399I

WIFAK GESTION

JEBI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

WIFAK GESTION
شا6ع عشد العالي بنشقرو3 مكاتب 
زينب طابق 6قم 2 مكتب 6قم 8 . ، 

30000، فا1 املغرب
JEBI شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 39) 
ب تجزيئة 6ياض الزيتو3 6.أ.1 
مستودع 6قم ) - 30000 فا1 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
7(537

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   07
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

.JEBI : اإلقتضاء بمختصر تسميتها
تركيب   : بإيجاز  الشركة  غرض 
استيراد و   . و صيانة االجهزة الطشية 

تصدير. .
 (39  : االجتماعي  املقر  عنوا3 
6.أ.1  الزيتو3  6ياض  تجزيئة  ب 
فا1   30000  -  ( 6قم  مستودع 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
 (.000  : جرندي  اد6يس  السيد 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
اد6يس جرندي عنوانه)ا)  السيد 
هيرششيرج   07927  64/53  6 1 ط 

املانيا .
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
اد6يس جرندي عنوانه)ا)  السيد 
هيرششيرج   07927  64/53  6 1 ط 

املانيا 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   25 بتا6يخ  بفا1  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 5)0).
400I

fiduciaire abrouki khadija

SYLVIE HAVARD SERVICE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

fiduciaire abrouki khadija
 bab doukkala imm habouss N°7
 marrakech ، 40000، marrakech

maroc
 SYLVIE HAVARD SERVICE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طو6 التصفية)
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي دوا6 

السراغنة الصغير قيادة سيدي غانم 
6قم 4 مراكش - 40000 مراكش 

املغرب.
حل شركة

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.(02935

الوحيدا  الشريك  قرا6  بمقت�سى 
تقر6 حل   2022 فبراير   0( ملؤ6خ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 SYLVIE HAVARD الشريك الوحيد 
 (0.000 6أسمالها  مشلغ   SERVICE
د6هم وعنوا3 مقرها اإلجتماعي دوا6 
السراغنة الصغير قيادة سيدي غانم 
مراكش   40000  - مراكش   4 6قم 

املغرب نتيجة ل : عدم الربح.
اقامة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
حرموني )B 3 شا6ع محمد الريم الحي 
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العسكري - 40000 مراكش املغرب. 
و عي3:

 SYLVIE, MARCELLE, السيد)ة) 
عنوانه)ا)  و   JEANNE HAVARD
محمد  شا6ع   B 3( حرموني  اقامة 
الريم الحي العسكري 40000 مراكش 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.
الحدود  اإلقتضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تشليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية : 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   (0 بتا6يخ  بمراكش  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 119).
40(I

AMJAD ANOUAR

KADAGRO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AMJAD ANOUAR
 HAY ESSALAM BLOC 10 N°

 APPT 05 ، 14200، SIDI 84-83
SLIMANE MAROC

KADAGRO شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي اقامة 
وداد جها3 زاوية شالرع بئرانز6ا3 
و املغرب العربي شقة 6قم 02 - 
4200) سيدي سليما3 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

3325
في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   (1
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.KADAGRO
اسغالل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األ6ا�سي الفالحية.
اقامة   : االجتماعي  املقر  عنوا3 

وداد جها3 زاوية شالرع بئرانز6ا3 و 
املغرب العربي شقة 6قم 02 - 4200) 

سيدي سليما3 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 200.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
 200  : القاد6  عشد  قادة  السيد 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة.
 200  : مليكة  و6يم�سي  السيدة 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة.
السيدة قادة فتيحة : 200 حصة 

بقيمة 00) د6هم للحصة.
السيدة قادة فاطمة : 200 حصة 

بقيمة 00) د6هم للحصة.
حصة   200  : السيد قادة محمد 

بقيمة 00) د6هم للحصة.
حصة   200  : قادة 6شيد  السيد 

بقيمة 00) د6هم للحصة.
 200  : السيد قادة عشد اللطيف 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة.
حصة   200  : السيد قادة زكرياء 

بقيمة 00) د6هم للحصة.
السيدة قادة سامية : 200 حصة 

بقيمة 00) د6هم للحصة.
السيدة قادة حسناء : 200 حصة 

بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد قادة عشد القاد6 عنوانه)ا) 
 (04 6قم  الخامس  محمد  شا6ع 

13050 أحفير املغرب.
السيدة و6يم�سي مليكة عنوانه)ا) 
 (04 6قم  الخامس  محمد  شا6ع 

13050 أحفير املغرب.
عنوانه)ا)  فتيحة  قادة  السيدة 
 (04 6قم  الخامس  محمد  شا6ع 

13050 أحفير املغرب.
عنوانه)ا)  فاطمة  قادة  السيدة 
 (04 6قم  الخامس  محمد  شا6ع 

13050 أحفير املغرب.
عنوانه)ا)  محمد  قادة  السيد 
 (04 6قم  الخامس  محمد  شا6ع 

13050 أحفير املغرب.
السيد قادة 6شيد عنوانه)ا) شا6ع 
 13050  (04 6قم  الخامس  محمد 

أحفير املغرب.
اللطيف  عشد  قادة  السيد 
عنوانه)ا) شا6ع محمد الخامس 6قم 

04) 13050 أحفير املغرب.
عنوانه)ا)  زكرياء  قادة  السيد 

 (04 6قم  الخامس  محمد  شا6ع 

13050 أحفير املغرب.

عنوانه)ا)  سامية  قادة  السيدة 

 (04 6قم  الخامس  محمد  شا6ع 

13050 أحفير املغرب.

عنوانه)ا)  حسناء  قادة  السيدة 

 (04 6قم  الخامس  محمد  شا6ع 

13050 أحفير املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد قادة عشد القاد6 عنوانه)ا) 

 (04 6قم  الخامس  محمد  شا6ع 

13050 احفير املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بسيدي سليما3 بتا6يخ )0 

ما16 2022 تحت 6قم 40.

402I

TRAVAUX L ESCALADE

)IZZADIA( الخليل نادية
فسخ عقد تسيير حر ألصل تجا6ي 

)األشخاص الطشيعيو3)

فسخ عقد تسيير حر ألصل تجا6ي

(IZZADIA( الخليل نادية

في  مؤ6خ  موثق  عقد  بمقت�سى 

عقد  فسخ  تم   20(9 أكتوبر   25

طرف  من  املوقع  الحر  التسيير 

)بصفته)ا)  الخليل  نادية  السيد)ة) 

مالك)ة) لألصل التجا6ي) الحامل)ة) 

6قم  للتعريف  الوطنية  للشطاقة 

بالعنوا3  القاطن)ة)   BE1394(
 20370  - زنقة سقراط   3 6ا1 املنزه 

والسيد)ة)  املغرب  الشيضاء  الدا6 

حرا  مسير)ة)  )بصفته)ا)  منير شهي 

الوطنية  للشطاقة  الحامل)ة)  )ة)) 

للتعريف 6قم BE790353 القاطن)ة) 

بالعنوا3 قصشة االمي3 ج ه 08 عما6ة 

5) شقة 0) لساسفة - 20232 الدا6 

بالسجل  واملسجل  املغرب  الشيضاء 

بالدا6  التجا6ية  باملحكمة  التجا6ي 

الشيضاء تحت عدد 02))43 .

403I

AGEFIC

ESPACE 9
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

AGEFIC
..اقامة سنتربا6ك العما6ة د الطابق 
2 الرقم 5) املحمدية ، 28800، 

املحمدية املغرب
ESPACE 9 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي حي القد1 

الثاني ش 2 الرقم )17 - 25000 
خريشكة املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
6قم التقييد في السجل التجا6ي -.

الوحيد  الشريك  قرا6  بمقت�سى 
املؤ6خ في 08 فبراير 2022 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 17( 2 الرقم  »حي القد1 الثاني ش 
- 25000 خريشكة املغرب« إلى »شا6ع 
 - زاوية شا6ع اكادير   15 مراكش 6قم 

25000 خريشكة املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
24 فبراير  االبتدائية بخريشكة بتا6يخ 

2022 تحت 6قم 53).

404I

WORK UP BUSINESS

PURPLE CHERRY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

WORK UP BUSINESS
59 شا6ع الز6قطوني الطابق )) 

الشقة 32 ، 20310، الدا6 الشيضاء 
املغرب

PURPLE CHERRY شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 59 شا6ع 
الز6قطوني الطابق )) الشقة 32 - 

20310 الدا6الشيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

534219
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 03 في  مؤ6خ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   2022 فبراير 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PURPLE CHERRY
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
 PRODUCTION DES JUS DE
 FRUITS ET DE LEGUMES

NATURELS
 EXPLOITATION DES

LAITIERS
RESTAURATION

.SNACK
59 شا6ع  عنوا3 املقر االجتماعي : 
 -  32 الشقة   (( الز6قطوني الطابق 

20310 الدا6الشيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
 500  : الكنوني  محمد  السيد 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة.
 500  : السيد عشد الرحما3 6ندي 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الكنوني عنوانه)ا)  السيد محمد 
الدا6الشيضاء   20500 زنقة 6وما   23

املغرب.
6ندي  الرحما3  عشد  السيد 
بن  محمد  سيدي  شا6ع  عنوانه)ا) 
 20500  4 شقة   2 عما6ة  هللا  عشد 

الدا6الشيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الكنوني عنوانه)ا)  السيد محمد 
الدا6الشيضاء   20500 زنقة 6وما   23

املغرب
6ندي  الرحما3  عشد  السيد 
بن  محمد  سيدي  شا6ع  عنوانه)ا) 
 20500  4 شقة   2 عما6ة  هللا  عشد 

الدا6الشيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

فبراير 2022 تحت 6قم 4727)8.
405I

OCTOPUS CONSULTING

STEFANIA DE VANNA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

OCTOPUS CONSULTING
 BD GHANDI RES CHAKIR,,(84
 1ER ETAGE 184,BD GHANDI

 RES CHAKIR, 1ER ETAGE،
20200، CASABLANCA MAROC
STEFANIA DE VANNA شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 202 شا6ع 
عشد املومن 6قم 5 الطابق األ6�سي - 

20310 الدا6الشيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
499907

في  مؤ6خ  موثق  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   202( أبريل   07
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.STEFANIA DE VANNA
أداء   : بإيجاز  الشركة  غرض 
التجا6ية  واألعمال  الخدمات 
املساعدة في القطاع الرقمي والتنظيم 

والتكوين
عمليات  في  املشاشرة  املشا6كة 
في  املتخصصة  للمؤسسات  الترويج 

نفس املجال أو ماشابه.
عنوا3 املقر االجتماعي : 202 شا6ع 
 - الطابق األ6�سي   5 عشد املومن 6قم 

20310 الدا6الشيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 
د6هم، مقسم كالتالي:

السيدة ستيفانيا دي ڤانا : 000.) 
حصة بقيمة 00) د6هم للحصة.

السيدة ستيفانيا دي ڤانا : 000) 
بقيمة 00) د6هم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
وصفات ومواطن الشركاء :

ڤانا  دي  ستيفانيا  السيدة 
إيطاليا   28040 إيطاليا  عنوانه)ا) 

إيطاليا.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
ڤانا  دي  ستيفانيا  السيدة 
إيطاليا   28040 إيطاليا  عنوانه)ا) 

إيطاليا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 2( بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

أبريل )202 تحت 6قم -.
401I

موثق

اكتياما
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

موثق
شا6ع الجيش امللكي اقامة املنزه 6قم 
ا تطوا3 شا6ع الجيش امللكي اقامة 
املنزه 6قم ا تطوا3، 93200، تطوا3 

املغرب
اكتياما شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 39 زنقة 
الزنشق بوسجو6 - 20000 الدا6 

الشيضاء املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.228153

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤ6خ في 1) دجنبر )202 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 20000  - زنقة الزنشق بوسجو6   39«
»شا6ع  إلى  املغرب«  الشيضاء  الدا6 
الجوال3 ساحة الجوال3 مكتب 6قم 

2) الطابق االول والية سنتر - 93200 

تطوا3 املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (0 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

فبراير 2022 تحت 6قم 2319)8.

407I

ACT FINANCE

AL BOUNYAN INVEST

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ACT FINANCE

 (19BD MOULAY IDRISS

 1er, ETAGE 2 N°3 ، 20360،

CASABLANCA MAROC

AL BOUNYAN INVEST شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي شا6ع عشد 

املومن اقامة اليمامة A الطابق 

االول 6قم 2 - 2000 الدا6 الشيضاء 

املغرب.

تفويت حصص

6قم التقييد في السجل التجا6ي 

.3043(5

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2020 دجنبر   02 في  املؤ6خ 

املصادقة على :

الدين  بد6  )ة)  السيد  تفويت 

من  اجتماعية  حصة   (00 اللوحى 

)ة)  حصة لفائدة السيد   100 أصل 

دجنبر   02 بتا6يخ  الد6ي�سى  6ؤوف 

.2020

حمزة قسو1  )ة)  تفويت السيد 

من  اجتماعية  حصة   400 قسو1 

)ة)  حصة لفائدة السيد   400 أصل 

دجنبر   02 بتا6يخ  الد6ي�سى  6ؤوف 

.2020

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 23 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

دجنبر 2020 تحت 6قم 758519.

408I
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FIDAROC GRANT THORNTON

 VEOLIA WATER
TECHNOLOGIES MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

FIDAROC GRANT THORNTON
 RUE ALLAL BEN ABDELLAH 47

 CASABLANCA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 VEOLIA WATER
TECHNOLOGIES MAROC شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي شا6ع 

عشد اللطيف بن قدو6، حي 6اسي3، 
شقة 1، الطابق الثالث - 20250 

الدا6الشيضاء املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.2(817(

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤ6خ في 27 أكتوبر )202 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
حي  شا6ع عشد اللطيف بن قدو6،   «
الثالث  الطابق   ،1 شقة  6اسي3، 
املغرب«  الدا6الشيضاء   20250  -
و  املومن  عشد  شا6ع  »زاوية  إلى 
الطابق  املولد،  إقامة  أنوال،  شا6ع 
 - بالتو  مجمع  أ55،  6قم  الخامس، 

20250 الدا6الشيضاء املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 2( بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

فبراير 2022 تحت 6قم 3800)8.
409I

fiduciaire abrouki khadija

MAJOREL LEATHER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

fiduciaire abrouki khadija
 bab doukkala imm habouss N°7
 marrakech ، 40000، marrakech

maroc
MAJOREL LEATHER شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي : قاعة بن 
ناهض د6ب مسيمير 6قم 2 مراكش - 

40000 مراكش املغرب.
قفل التصفية

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
.99027

الوحيد  الشريك  قرا6  بمقت�سى 
تقر6 حل   2022 يناير   (7 املؤ6خ في 
ذات  شركة   MAJOREL LEATHER
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 
 (00.000 6أسمالها  مشلغ  الوحيد 
اإلجتماعي  مقرها  وعنوا3  د6هم 
6قم  مسيمير  د6ب  ناهض  بن  قاعة 
مراكش املغرب   40000  - مراكش   2

نتيجة لعدم الربح.
و عي3:

و  ابوعشيلة  يونس  السيد)ة) 
10 طريق سوق اهل فا1  عنوانه)ا) 
 40000 مراكش  ناهض  بن  قاعة 
مراكش املغرب كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
10 طريق  2022 وفي  7) يناير  بتا6يخ 
ناهض  بن  قاعة  فا1  اهل  سوق 

مراكش - 40000 مراكش املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   27 بتا6يخ  بمراكش  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 015).
4(0I

CAB ADVICE

OTHMED
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
CAB ADVICE

شا6ع محمد الخامس عما6ة 6قم 
48) الطابق األول شقة 6قم 2 ، 

1000)، سيدي قاسم املغرب
OTHMED شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 23 شا6ع 

أنوال عما6ة فلو6ي )) مكتب 6قم 4 
ميموزة - 4000) القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

14405
في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   (5

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.OTHMED
األعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املتنوعة والشناء
- االعمال النظافة

- التجا6ة.
23 شا6ع  عنوا3 املقر االجتماعي : 
أنوال عما6ة فلو6ي )) مكتب 6قم 4 

ميموزة - 4000) القنيطرة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:  6أسمال  مشلغ 

50.000.000 د6هم، مقسم كالتالي:
 (.118  : طلحي  مشا6ك  السيد 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة.
لعتيك  عثما3  سيدي  السيد 
د6هم   (00 بقيمة  حصة   (.111  :

للحصة.
السيد احمد ماء العيني3 : 111.) 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  طلحي  مشا6ك  السيد 
54 حي تكنى  زنقة موالي يوسف 6قم 

000)8 كلميم املغرب.
لعتيك  عثما3  سيدي  السيد 
عنوانه)ا) شا6ع املقاومة زنقة 07 6قم 

3) 000)8 كلميم املغرب.
العيني3  ماء  احمد  السيد 
عنوانه)ا) حي السعادة زنقة الحكونية 

6قم 1) 70000 العيو3 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  طلحي  مشا6ك  السيد 
54 حي تكنى  زنقة موالي يوسف 6قم 

000)8 كلميم املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتا6يخ )0 ما16 

2022 تحت 6قم -.
4((I

FIDUCIAIRE ATLAS

 STE COMPTOIR BAHYA
SANY

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE ATLAS

 ،RUE ZERKTOUNI ، 30000 42

فا1 املغرب

 STE COMPTOIR BAHYA SANY

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 4) حي 

طا6ق 2 طريق بن سودة فا1 - 

30000 فا1 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

7(425

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   2022 يناير   2(

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.COMPTOIR BAHYA SANY

بيع مواد   : غرض الشركة بإيجاز 

الشناء بالتقسيط .

حي   (4  : االجتماعي  املقر  عنوا3 

 - فا1  سودة  بن  طريق   2 طا6ق 

30000 فا1 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:

 500  : محمد  الداد�سي  السيد 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة.

 500  : احمد  الداد�سي  السيد 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الداد�سي محمد عنوانه)ا) 
6قم 0) تجزئة موالي اد6يس حي بد6 

فا1 30000 فا1 املغرب.
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السيد الداد�سي احمد عنوانه)ا) 
6قم 0) تجزئة موالي اد6يس حي بد6 

فا1 30000 فا1 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الداد�سي محمد عنوانه)ا) 
6قم 0) تجزئة موالي اد6يس حي بد6 

فا1 30000 فا1 املغرب
السيد الداد�سي احمد عنوانه)ا) 
6قم 0) تجزئة موالي اد6يس حي بد6 

فا1 30000 فا1 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   2( بتا6يخ  بفا1  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 888.

4(2I

SAFANAS OPTIC

SAFANAS OPTIC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SAFANAS OPTIC
 (NREA ( 83) شا6ع ولي العهد مركز
محل 6قم )) الطابق األ6�سي طنجة 

، 90000، طنجة املغرب
SAFANAS OPTIC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 83) شا6ع 
ولي العهد مركز )NREA) محل 6قم 
)) الطابق األ6�سي طنجة - 90020 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

(24875
في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   2022 يناير   24
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SAFANAS OPTIC
 : بإيجاز  الشركة  غرض 

.OPTICIEN----FABRICANT

عنوا3 املقر االجتماعي : 83) شا6ع 
محل 6قم   (NREA( ولي العهد مركز 
 90020  - الطابق األ6�سي طنجة   ((

طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  السيدة حسوني صفاء 
باجة  ابن  إقامة  الخوا6زمي  زنقة   8

ط) 6قم 1 90000 طنجة املغرب.
عنوانه)ا)  أنس  حسوني  السيد 
بلوك   02 العتيق  الشيت  مركب   53
 (4 شقة   03 الطابق   22 ))عما6ة 

50)93 ما6تيل املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
 8 عنوانه)ا)  نزا6  السيد حسوني 
زنقة الخوا6زمي إقامة ابن باجة ط) 

6قم 1 90000 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   24 بتا6يخ  بطنجة  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 9)8).
4(3I

STE HTCPRO SARL

BIOBACT
إعال3 متعدد القرا6ات

STE HTCPRO SARL
 ANGLE RUE MLY

 ABDERRAHMANE ET RUE
 HASSAN BEN TABIT BUREAU
N°1، 14000، KENITRA MAROC
BIOBACT »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
وعنوا3 مقرها االجتماعي: 29 زنقة 
أوكيمد3 أكدال - 0000) الرباط 

املغرب.
»إعال3 متعدد القرا6ات«

6قم التقييد في السجل التجا6ي: 
.45799

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤ6خ في 7) فبراير 2022

تم اتخاذ القرا6ات التالية: 

قرا6 6قم ): الذي ينص على مايلي: 
تفويت الحصص

قرا6 6قم 2: الذي ينص على مايلي: 
تعيي3 مسير جديد

قرا6 6قم 3: الذي ينص على مايلي: 
تحيي3 القانو3 األسا�سي

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 
النظام األسا�سي التالية: 

على  ينص  الذي   :6،7 6قم  بند 
لطيفة  السيدة   : الحصص  مايلي: 
كريم  السيد  و  حصة   200 أوغياتي 
جميع  يفوتا3  حصة   200 طعال 

حصصهما الى السيد سهيل طعال
على  ينص  الذي   :(5 6قم  بند 
السيد سهيل طعال   : التسيير  مايلي: 
املسيريي3  هما  طعال  محمد  والسشد 

للشركة ملدة غير محدودة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما16   0( بتا6يخ  بالرباط  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 22434).

4(4I

STE HTCPRO SARL

ELITE 25
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE HTCPRO SARL
 ANGLE RUE MLY

 ABDERRAHMANE ET RUE
 HASSAN BEN TABIT BUREAU
N°1، 14000، KENITRA MAROC
ELITE 25 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي شا6ع 

املغرب العربي عما6ة ب الطابق 5 
مكتب 6قم 25 املحيط - 0000) 

الرباط املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

(58(39
 08 في  مؤ6خ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   2022 فبراير 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 ELITE  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.25
غرض الشركة بإيجاز : الحراسة.

شا6ع   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
 5 الطابق  ب  عما6ة  العربي  املغرب 
 (0000  - املحيط   25 6قم  مكتب 

الرباط املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
حصة   500  : أوكا  السيد عثما3 

بقيمة 00) د6هم للحصة.
السيدة منال فلييس : 500 حصة 

بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عثما3 أوكا عنوانه)ا) شا6ع 
 (5 شقة  ه  عما6ة  العربي  املغرب 
إقامة جوهرة املدينة املحيط 0000) 

الرباط املغرب.
عنوانه)ا)  فلييس  منال  السيدة 
العربي عما6ة ه شقة  املغرب  شا6ع 
املحيط  املدينة  جوهرة  إقامة   (5

0000) الرباط املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عثما3 أوكا عنوانه)ا) شا6ع 
 (5 شقة  ه  عما6ة  العربي  املغرب 
إقامة جوهرة املدينة املحيط 0000) 

الرباط املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما16   0( بتا6يخ  بالرباط  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 22432).
4(5I

Dilegis Premium Service

MERKAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Dilegis Premium Service
 Angle Rue D›alger Et 2,Rue
 Abou Bakr Al Baklani 3ème
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 étage, Appt 11, Casablanca
 20070، 20070، Casablanca

Maroc
MERKAR شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 2 شا6ع 

أبو بكر الشكالني لوسيتانيا شقة )) 
الطابق 3 - 20070 الدا6 الشيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

534023
في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   2022 يناير   01
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MERKAR
الغرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 
في  أو  املغرب  في  سواء  الشركة  من 

الخا6ج:
غرفة الشاي ، مقهى ، مطعم

العمليات  جميع   ، أعم  وبشكل 
واملالية  والصناعية  التجا6ية 
واملنقولة والعقا6ية ، املتعلقة بشكل 
مشاشر أو غير مشاشر باألشياء املذكو6ة 
تعزز  أ3  يحتمل  التي  أو   ، أعاله 

تحقيقها وتطويرها..
شا6ع   2  : عنوا3 املقر االجتماعي 
 (( أبو بكر الشكالني لوسيتانيا شقة 
الشيضاء  الدا6   20070  -  3 الطابق 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (0.000 الشركة:  6أسمال  مشلغ 

د6هم، مقسم كالتالي:
 500  : السيد عشد العزيز لكرا6ي 

حصة بقيمة 0) د6هم للحصة.
السيدة حميد الدين عائشة : 15 

حصة بقيمة 0) د6هم للحصة.
حصة   54  : السيدة وهيب مريم 

بقيمة 0) د6هم للحصة.

09) حصة   : السيد وهيب خالد 
بقيمة 0) د6هم للحصة.

09) حصة   : السيد وهيب سمير 
بقيمة 0) د6هم للحصة.

السيد وهيب محمد : 09) حصة 
بقيمة 0) د6هم للحصة.

حصة   54  : السيد وهيب كريمة 
بقيمة 0) د6هم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

لكرا6ي  العزيز  عشد  السيد 
مساوي  الرقيب  زنقة  عنوانه)ا) 
بيلفدير عما6ة  إقامة حدائق  محمد 
الدا6 الشيضاء   20000  237 ب شقة 

املغرب.
عائشة  الدين  حميد  السيدة 
 ((20 شا6ع باتو6اج   (08 عنوانه)ا) 

بروكسل بلجيكا.
عنوانه)ا)  مريم  وهيب  السيدة 
نايبرغ جيت  بو6جميستر جا3  شا6ع 
090) 090) بروكسل  4) أبوك  6قم 

بلجيكا.
عنوانه)ا)  خالد  وهيب  السيد 
 (800  .(95.(800 ال3  بيركيندال 

بلجيكا بلجيكا.
عنوانه)ا)  سمير  وهيب  السيد 
 ((20 كيير)334-00  دو  كروا  دي 

بروكسل بلجيكا.
عنوانه)ا)  محمد  وهيب  السيد 
بروكسل   ((20 باتو6اج  شا6ع   (08

بلجيكا.
عنوانه)ا)  كريمة  وهيب  السيدة 
نايبرغ جيت  بو6جميستر جا3  شا6ع 

000) 000) بروكسل بلجيكا.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
لكرا6ي  العزيز  عشد  السيد 
مساوي  الرقيب  زنقة  عنوانه)ا) 
بيلفدير عما6ة  إقامة حدائق  محمد 
الدا6 الشيضاء   20000  237 ب شقة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

فبراير 2022 تحت 6قم 4309)8.

4(1I

Dilegis Premium Service

 Centre De Physiotherapie
- FAID

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

Dilegis Premium Service
 Angle Rue D›alger Et 2,Rue
 Abou Bakr Al Baklani 3ème
 étage, Appt 11, Casablanca
 20070، 20070، Casablanca

Maroc
 Centre De Physiotherapie -

FAID شركة ذات مسؤولية محدودة 
ذات الشريك الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 2 شا6ع 
أبو بكر الشكالني لوسيتانيا شقة )) 
الطابق 3 - 20070 الدا6 الشيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
533343

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   2022 يناير   (8
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 Centre : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.De Physiotherapie - FAID
غرض الشركة بإيجاز : أي نشاط 

متعلق بالحجامة والنشاتات الطشية
 العناية بالوجه

الوخز باإلبر
عالج الشعر.

شا6ع   2  : عنوا3 املقر االجتماعي 
 (( أبو بكر الشكالني لوسيتانيا شقة 
الشيضاء  الدا6   20070  -  3 الطابق 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
 (.000  : فايض  خولة  السيدة 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  فايض  خولة  السيدة 
8 6قم  5) عما6ة  إقامة مدينتي م 1 
الدا6 الشيضاء   20000 البرنو�سي   31

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  فايض  خولة  السيدة 
8 6قم  5) عما6ة  إقامة مدينتي م 1 
الدا6 الشيضاء   20000 البرنو�سي   31

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 2( بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

فبراير 2022 تحت 6قم 1745.

4(7I

SAMIR FIDUCIAIRE

TECNICO BET
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SAMIR FIDUCIAIRE
 RUE GHANA, IMM 8, APPT 3,
 3EME ETAGE, VN, ، 50000،

MEKNES MAROC
TECNICO BET شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي عما6ة 6قم 
)48، شقة 6قم 5، زنقة 6قم 42، حي 
األمل، الشطر 3، مكنا1 - 50000 

مكنا1 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
55535

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   03
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  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TECNICO BET
مكتب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الد6اسة.
عنوا3 املقر االجتماعي : عما6ة 6قم 
)48، شقة 6قم 5، زنقة 6قم 42، حي 
 50000  - مكنا1   ،3 الشطر  األمل، 

مكنا1 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
 (.000  : الرياحي  أنس  السيد 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  الرياحي  أنس  السيد 
التقدم،  حي  فتيحة  تجزئة   90 6قم 

مكنا1 50000 مكنا1 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  الرياحي  أنس  السيد 
التقدم،  حي  فتيحة  تجزئة   90 6قم 

مكنا1 50000 مكنا1 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   25 بتا6يخ  بمكنا1  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 781.
4(8I

BT CONSEIL

ALTADOS SARL
إعال3 متعدد القرا6ات

BT CONSEIL
 Espace maarif Rue abouishak al
 marouni angle bd roudanie etg
4 N° 12، 20000، CASA MAROC

ALTADOS SARL »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوا3 مقرها االجتماعي: شا6ع 
الز6قطوني مساحة الز6قطوني 

الطابق االول 6قم )) حى 
املستشفيات - 20000 الدا6 

الشيضاء املغرب.
»إعال3 متعدد القرا6ات«

6قم التقييد في السجل التجا6ي: 
.391387

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤ6خ في 21 يناير 2022

تم اتخاذ القرا6ات التالية: 
قرا6 6قم القرا6 األول: الذي ينص 
الشركة  مال  6أ1  زيادة  مايلي:  على 
 2(1.300 إلى  د6هم   200.000 من 
د6هم بعالوة إصدا6 83.700) د6هم

قرا6 6قم القرا6 الثاني: الذي ينص 
يقر6على  العام  الجمع  مايلي:  على 
طشاش  أنس  محمد  السيد  موافقة 

كشريك جديد
قرا6 6قم القرا6 الثالت: الذي ينص 
دمج  يقر6  العام  الجمع  مايلي:  على 
عالوة اإلصدا6 في 6أ1 مال الشركة 
للشركاء.  األسهم  تخصيص  وبالتالي 
وبذلك يرتفع 6أ1 مال الشركة من 

1.300)2 د6هم إلى 400.000 د6هم
قرا6 6قم القرا6 الرابع: الذي ينص 
لعقد  النسبي  التعديل  مايلي:  على 
األسا�سي  النظام  واعتماد  التأسيس 

الحديث
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند 6قم الشند السابع: الذي ينص 
الشركة  مال  6أ1  زيادة  مايلي:  على 
 2(1.300 إلى  د6هم   200.000 من 
د6هم بعالوة إصدا6 83.700) د6هم

عشر:  الثاني  الشند  6قم  بند 
الجمع العام  الذي ينص على مايلي: 
يقر6على موافقة السيد محمد أنس 

طشاش كشريك جديد
بند 6قم الشند السابع: الذي ينص 
دمج  يقر6  العام  الجمع  مايلي:  على 
عالوة اإلصدا6 في 6أ1 مال الشركة 
للشركاء.  األسهم  تخصيص  وبالتالي 
وبذلك يرتفع 6أ1 مال الشركة من 

1.300)2 د6هم إلى 400.000 د6هم
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

فبراير 2022 تحت 6قم 4599)8.

4(9I

BT CONSEIL

HOYA DEVELOPPEMENT
شركة التوصية البسيطة

تأسيس شركة

BT CONSEIL
 Espace maarif Rue abouishak al
 marouni angle bd roudanie etg
4 N° 12، 20000، CASA MAROC
HOYA DEVELOPPEMENT شركة 

التوصية البسيطة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 0) شا6ع 
الحرية الطابق 3 شقة 5 - 20000 

الدا6 الشيضاء املغرب
تأسيس شركة التوصية البسيطة 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

534005
في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   2022 يناير   (4
األسا�سي لشركة التوصية البسيطة 

باملميزات التالية:
التوصية  شركة   : الشركة  شكل 

البسيطة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 HOYA : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

. DEVELOPPEMENT
عمل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
في وضع   ، الشركة لحسابها الخاص 
أو إدا6ة األو6اق املالية ، في معامالت 
على  السيطرة  في  أو  املالية  األو6اق 

الشركات.
0) شا6ع  عنوا3 املقر االجتماعي : 
 20000  -  5 شقة   3 الحرية الطابق 

الدا6 الشيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
 BLK ADVISORY FIRM الشركة
SARL : 100 حصة بقيمة 00) د6هم 

للحصة.
السيد عمر توخساتي : 250 حصة 

بقيمة 00) د6هم للحصة.
السيدة حنا3 اليوبي : 250 حصة 

بقيمة 00) د6هم للحصة.
 200  : توخساتي  أيمن  السيد 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة.

 200  : السيدة ياسمي3 توخساتي 
حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

 BLK ADVISORY FIRM الشركة
اسحاق  ابو  شا6ع  عنوانه)ا)   SARL
6وضاني  بوليفا6د  ناصية  املا6وني 
4 6قم  مساحة الشناء املعا6يف طابق 

2) 20000 الدا6 الشيضاء املغرب.
عنوانه)ا)  توخساتي  عمر  السيد 
 154 كاليفو6نيا جولف 6يزو6ت فيال 
 20000 بوسكو6ة  الخضراء  املدينة 

الدا6 الشيضاء املغرب.
عنوانه)ا)  اليوبي  حنا3  السيدة 
 154 كاليفو6نيا جولف 6يزو6ت فيال 
 20000 بوسكو6ة  الخضراء  املدينة 

الدا6 الشيضاء املغرب.
السيد أيمن توخساتي عنوانه)ا) 
 154 كاليفو6نيا جولف 6يزو6ت فيال 
 20000 بوسكو6ة  الخضراء  املدينة 

الدا6 الشيضاء املغرب.
توخساتي  ياسمي3  السيدة 
كاليفو6نيا جولف 6يزو6ت  عنوانه)ا) 
فيال 154 املدينة الخضراء بوسكو6ة 

20000 الدا6 الشيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  اليوبي  حنا3  السيدة 
 154 كاليفو6نيا جولف 6يزو6ت فيال 
 20000 بوسكو6ة  الخضراء  املدينة 

الدا6 الشيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

فبراير 2022 تحت 6قم 4384)8.
420I

BT CONSEIL

METCOLLECT SARL
إعال3 متعدد القرا6ات

BT CONSEIL
 Espace maarif Rue abouishak al
 marouni angle bd roudanie etg
4 N° 12، 20000، CASA MAROC

METCOLLECT SARL »شركة 
سهم«

ُ
التوصية باأل

وعنوا3 مقرها االجتماعي: 0) شا6ع 
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الحرية الطابق 3 شقة 5 - 20000 
الدا6 الشيضاء املغرب.

»إعال3 متعدد القرا6ات«
6قم التقييد في السجل التجا6ي: 

.480923
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤ6خ في 9) يناير 2022
تم اتخاذ القرا6ات التالية: 

الذي  األول:  القرا6  6قم  قرا6 
السلع  في  التجا6ة  مايلي:  على  ينص 
املعدات  وإصالح   ، املستعملة 
 ، السيا6ات  اإللكترونية وقطع غيا6 
واستيراد وتصدير جميع قطع الغيا6 
، وجمع  ونقل   ، واملعدات وامللحقات 
املشتراة  املستعملة  املعدات  وتوزيع 
، واملعدات اإللكترونية وجميع قطع 

الغيا6 ، واستشدال السيا6ات.
قرا6 6قم القرا6 الثاني: الذي ينص 
بشأ3  باالجتماع  إشعا6  مايلي:  على 
السيد  قشل  من  األسهم  ملكية  نقل 
السيد  إلى  لوكا1  ما6كيوليونس 

ماتوليفيو1 توما1
قرا6 6قم القرا6 الثالت: الذي ينص 
على مايلي: تعديل نموذج الشركة من 
SARL إلى SARL AU وتحديث مرتشط 

بعقد التأسيس
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
الذي ينص  بند 6قم الشند األول: 
على مايلي: تعديل نموذج الشركة من 

 SARL AU إلى SARL
الذي  الثالث:  الشند  6قم  بند 
السلع  في  التجا6ة  مايلي:  على  ينص 
املعدات  وإصالح   ، املستعملة 
 ، السيا6ات  اإللكترونية وقطع غيا6 
واستيراد وتصدير جميع قطع الغيا6 
، وجمع  ونقل   ، واملعدات وامللحقات 
املشتراة  املستعملة  املعدات  وتوزيع 
، واملعدات اإللكترونية وجميع قطع 

الغيا6 ، واستشدال السيا6ات.
بند 6قم الشند الحادي عشر: الذي 
باالجتماع  إشعا6  مايلي:  على  ينص 
قشل  من  األسهم  ملكية  نقل  بشأ3 
إلى  لوكا1  ما6كيوليونس  السيد 

السيد ماتوليفيو1 توما1

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

فبراير 2022 تحت 6قم 4598)8.

42(I

FO CONSULTUNG SARL AU

SUCCESS CODE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FO CONSULTUNG SARL AU
 IMM 34 APPT 2 RUE AL
 ADDARISSA HASSAN ،
100000، RABAT MAROC

SUCCESS CODE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي الطابق 
الرابع جيويوII 1 زاوية 23 شا6ع 
فرنسا 51 و شا6ع ابن سينا 37 
اكدال الرباط - 0000) الرباط 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

(58(37
في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 ما16   0(
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SUCCESS CODE
غرض الشركة بإيجاز : استشا6ات 

ادا6ية.
الطابق   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
شا6ع   23 زاوية   II جيويو1  الرابع 
فرنسا 51 و شا6ع ابن سينا 37 اكدال 

الرباط - 0000) الرباط املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
حصة   500  : السيد جواد 6فيق 

بقيمة 00) د6هم للحصة.

 500  : السيد ياسي3 حدو مو�سى 
حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

 ( عنوانه)ا)  6فيق  جواد  السيد 
7) أكدال  مكر6 شا6ع األطلس شقة 

الرباط 0000) الرباط املغرب.
مو�سى  حدو  ياسي3  السيد 
عنوانه)ا) تجزئة 6ضا 6قم )4 احصي3 
سال الجديدة   (((00 سال الجديدة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
 ( عنوانه)ا)  6فيق  جواد  السيد 
7) أكدال  مكر6 شا6ع األطلس شقة 

الرباط 0000) الرباط املغرب
مو�سى  حدو  ياسي3  السيد 
 4( 6قم  6ضا  تجزئة  عنوانه)ا) 
سال   (((00 الجديدة  احصي3 سال 

الجديدة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما16   0( بتا6يخ  بالرباط  التجا6ية 

2022 تحت 6قم )0243).
422I

مستأمنة سامي للمحاسشة

STE A.I.ELEGANCE SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مستأمنة سامي للمحاسشة
حي ميمونة 6قم 55 بلوك 4 الطابق 
األول بني مالل ، 23004، بني مالل 

املغرب
 STE A.I.ELEGANCE SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 6قم 29 
تجزئة عزيزة - 23000 بني مالل 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
(2487

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   2022 يناير   25

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.A.I.ELEGANCE SARL AU
بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املالبس الجاهزة بالتقسيط.
 29 6قم   : عنوا3 املقر االجتماعي 
مالل  بني   23000  - عزيزة  تجزئة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 39(.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
 -

أصل   : الشرقاوي عصام  السيد 
تجا6ي بقيمة 000.)39 د6هم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
وصفات ومواطن الشركاء :

عصام  الشرقاوي  السيد 
 248 الرقم  املتنبي  شا6ع  عنوانه)ا) 

23000 بني مالل املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عصام  الشرقاوي  السيد 
 248 الرقم  املتنبي  شا6ع  عنوانه)ا) 

23000 بني مالل املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بشني مالل بتا6يخ 25 فبراير 

2022 تحت 6قم 8)2.
423I

FIDULATIMO

ASSISTANCE ISSAAD SOS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDULATIMO
 LOT ACHARAF GH 1 IMM 1
 ETG 2 N°5 BD EL HOUSSINE

 SOUSSI SIDI MOUMEN ،
20400، CASABLANCA MAROC

ASSISTANCE ISSAAD SOS شركة 
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ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي زنقة سمية 

اقامة شهرزاد 3.الطابق الخامس 
6قم 22 النخيل معا6يف الدا6 

الشيضاء - 20330 الدا6 الشيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
5343(9

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   2022 يناير   01
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. ASSISTANCE ISSAAD SOS
استغالل   : غرض الشركة بإيجاز 
الصحي  للنقل  مخصصة  مركشات 

)اسعاف)
النقل الطبي للمر�سى.

زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
3.الطابق  شهرزاد  اقامة  سمية 
معا6يف  النخيل   22 6قم  الخامس 
الدا6 الشيضاء - 20330 الدا6 الشيضاء 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
 500  : بوخريص  محمد  السيد 
حصة بقيمة 50.000 د6هم للحصة.

السيدة مينة شهاب : 500 حصة 
بقيمة 50.000 د6هم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محمد بوخريص عنوانه)ا) 
زنقة 28 6قم 10 د6ب غلف الشيضاء 

02)20 الدا6 الشيضاء املغرب.
عنوانه)ا)  شهاب  مينة  السيدة 
05) زنقة ابراهيم النخعي ط )ش 2 
املعا6يف الدا6 الشيضاء 20330 الدا6 

الشيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد بوخريص عنوانه)ا) 
زنقة 28 6قم 10 د6ب غلف الشيضاء 

02)20 الدا6 الشيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

فبراير 2022 تحت 6قم 4794)8.

424I

ائتمانية املجاطي

شركة باب الربح
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائتمانية املجاطي
شا6ع عالل بن عشدهللا زنقة الزالقة 
الشقة 6قم 3 ، 35000، تازة اململكة 

املغربية
شركة باب الربح شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي تجزئة 
جمال 6قم )25 حي القد31 - 

35000 تازة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

1039
في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   202( ماي   (0
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
شركة   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

باب الربح.
و  الشناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األشغال املختلفة.
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
 - القد31  حي   25( 6قم  جمال 

35000 تازة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:

السيد أيمن بوحاجة : 250 حصة 

بقيمة 00) د6هم للحصة.

السيدة هشة بوحاجة : 250 حصة 

بقيمة 00) د6هم للحصة.

 250  : بوحاجة  لوجاين  السيدة 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة.

السيدة ميا6 بوحاجة : 250 حصة 

بقيمة 00) د6هم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بوحاجة  أيمن  السيد 
 (30 6قم   4 مجموعة   3 حي القد1 

35000 تازة املغرب.

عنوانه)ا)  بوحاجة  هشة  السيدة 
 4 مجموعة   (30 6قم   3 حي القد1 

35000 تازة املغرب.

بوحاجة  لوجاين  السيدة 
 35000 مداح  قسو  زنقة  عنوانه)ا) 

تازة املغرب.

عنوانه)ا)  بوحاجة  ميا6  السيدة 
زنقة قسو مداح 35000 تازة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  بوحاجة  أيمن  السيد 
 (30 6قم   4 مجموعة   3 حي القد1 

35000 تازة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   03 بتا6يخ  بتازة  االبتدائية 

)202 تحت 6قم 305.

425I

FIDUCIA-MID

STE NEED ENERGY SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIA-MID
6قم 98 الطابق االول طريق مكنا1 

ميمالل ميدلت ، 54350، ميدلت 

ميدلت

STE NEED ENERGY SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 3 مكر6 

زنقة اعدادية العيا�سي أملو - 54350 

ميدلت املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
3((3

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   2(
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. NEED ENERGY SARL
مكتب   : بإيجاز  الشركة  غرض 
أو  املختلفة  ،االشغال  الد6اسات 

الشناء.
مكر6   3  : عنوا3 املقر االجتماعي 
زنقة اعدادية العيا�سي أملو - 54350 

ميدلت املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
250 حصة   : السيدة بقدير سا6ة 

بقيمة 00) د6هم للحصة.
 250  : يوسف  مهداوي  السيد 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة.
250 حصة   : السيد جبرا3 خالد 

بقيمة 00) د6هم للحصة.
السيد مسد3 6شيد : 250 حصة 

بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  سا6ة  بقدير  السيدة 
 54350 ميمالل  مكنا1  طريق   45

ميدلت املغرب.
السيد مهداوي يوسف عنوانه)ا) 
برتات  ايت  املعتمد  زنقة   20 6قم 

54350 ميدلت املغرب.
السيد جبرا3 خالد عنوانه)ا) 6قم 
 54350 الربع  ايت  الغازي  زنقة   (5

ميدلت املغرب.
عنوانه)ا)  6شيد  مسد3  السيد 
يوسف  موالي  اعدادية  ثانوية 

54350 ميدلت املغرب.
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والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  سا6ة  بقدير  السيدة 

 54350 ميمالل  مكنا1  طريق   45

ميدلت املغرب

السيد مهداوي يوسف عنوانه)ا) 
برتات  ايت  املعتمد  زنقة   20 6قم 

54350 ميدلت املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   24 االبتدائية بميدلت بتا6يخ 

2022 تحت 6قم )1.

421I

مكتب املحاسشة

حرو�سي كونستريكسيون
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب املحاسشة

طريق العرائش عما6ة أجعو3 6قم 

7 الطابق الثاني القصر الكشير ، 

50)92، القصر الكشير املغرب

حرو�سي كونستريكسيو3 شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي دوا6 

الصوالح قيادة زوادة القصر الكشير - 

50)92 القصر الكشير املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

3303

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   (4

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء بمختصر تسميتها : حرو�سي 

كونستريكسيو3.

تجا6ة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
 - األعمال املختلفة   - في مواد الشناء 

االستيراد والتصدير .
دوا6   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
الصوالح قيادة زوادة القصر الكشير - 

50)92 القصر الكشير املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
الكشير  عشد  الحرو�سي  السيد 
د6هم   (00 بقيمة  حصة   (.000  :

للحصة.
 : الكشير  عشد  الحرو�سي  السيد 

000) بقيمة 00) د6هم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
الكشير  عشد  الحرو�سي  السيد 
عنوانه)ا) دوا6 الصوالح قيادة زوادة 
سيدي سالمة دائرة اللوكو1 القصر 
الكشير 50)92 القصر الكشير املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

الكشير  عشد  الحرو�سي  السيد 
عنوانه)ا) دوا6 الصوالح قيادة زوادة 
سيدي سالمة دائرة اللوكو1 القصر 

الكشير 50)92 القصر الكشير املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 0( بتا6يخ  الكشير  بالقصر  االبتدائية 

ما16 2022 تحت 6قم 45).
427I

WAY CONSEIL

 INTERNATIONAL MARIMA
SERVICES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

WAY CONSEIL
 N 823 MASSIRA 1 -A ، 40000،

MARRAKECH MAROC
 INTERNATIONAL MARIMA
SERVICES شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي : 6قم 342 
الوحدة 4 الحي املحمدى داوديات 

مراكش - 40070 مراكش املغرب.
قفل التصفية

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
.11259

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
2022 تقر6 حل  4) فبراير  املؤ6خ في 
 INTERNATIONAL MARIMA
مسؤولية  ذات  شركة   SERVICES
محدودة ذات الشريك الوحيد مشلغ 
وعنوا3  د6هم   (00.000 6أسمالها 
الوحدة   342 6قم  اإلجتماعي  مقرها 
 - الحي املحمدى داوديات مراكش   4
40070 مراكش املغرب نتيجة النهاء 

مهام الشركة.
و عي3:

السيد)ة) مريم املهيري و عنوانه)ا) 
املحمدي  الحي   4 الوحدة   342
املغرب  مراكش   40070 داوديات 

كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
بتا6يخ 4) فبراير 2022 وفي 6قم 342 
داوديات  املحمدى  الحي   4 الوحدة 

مراكش - 40070 مراكش املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   28 بتا6يخ  بمراكش  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 33318).
428I

WAY CONSEIL

ALIBABA EVENTS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

WAY CONSEIL
 N 823 MASSIRA 1 -A ، 40000،

MARRAKECH MAROC
ALIBABA EVENTS SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي سيدي 

علي اوحماد دوا6 ام النا1 جماعة 
تمصلوحت - 2)423 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
(23(29

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   02

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ALIBABA EVENTS SARL

غرض الشركة بإيجاز : مطعم 

دا6 الضيافة.

سيدي   : االجتماعي  املقر  عنوا3 

النا1 جماعة  ام  دوا6  اوحماد  علي 

تمصلوحت - 2)423 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:

 500  : السيد علي ايت �سي حما 

حصة بقيمة 50.000 د6هم للحصة.

 GUINOT OLIVIER : 500 السيد

حصة بقيمة 50.000 د6هم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد علي ايت �سي حما عنوانه)ا) 

تكركوست  اللة  القشلي  امزوغ  دوا6 

وزكيتة امزميز الحوز 03)42 مراكش 

املغرب.

 GUINOT OLIVIER السيد 

النا1  ام  دوا6  عنوانه)ا)   PIERRE

 423(2 الحوز  تحناوت  تمصلوحت 

مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد علي ايت �سي حما عنوانه)ا) 

تكركوست  اللة  القشلي  امزوغ  دوا6 

وزكيتة امزميز الحوز 03)42 مراكش 

املغرب

 GUINOT OLIVIER السيد 

النا1  ام  دوا6  عنوانه)ا)   PIERRE

 423(2 الحوز  تحناوت  تمصلوحت 

مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   25 بتا6يخ  بمراكش  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 2320.

429I
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EXPROX SARL AU

SAMARABRAND
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EXPROX SARL AU
شا6ع املغرب العربي عما6ة الزبيري 
الطابق الثاني عي3 حرودة الرقم 
البريدي 98 املحمدية، 28130، 

املحمدية املغرب
SAMARABRAND شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي الطابق 
السفلي حي صديق 02 6قم 90) - 

28830 املحمدية املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
30029

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   0(
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. SAMARABRAND
منشأة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
صناعية لخياطة املالبس الجاهزة و 
تصميم األزياء-االستيراد   - التقليدية 

والتصدير .
الطابق   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
 -  (90 6قم   02 السفلي حي صديق 

28830 املحمدية املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
 (.000  : سميرة  وافق  السيدة 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة وافق سميرة عنوانه)ا) حي 

الوفاء مدخل باء شقة 7 عما6ة )22 

0)288 املحمدية املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة وافق سميرة عنوانه)ا) حي 

الوفاء مدخل باء شقة 7 عما6ة )22 

0)288 املحمدية املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية باملحمدية بتا6يخ 02 ما16 

2022 تحت 6قم 437.

430I

FIDUCIAIRE DARALHISBA

 TASSAOUTE شركة
ASCENSEUR

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

FIDUCIAIRE DARALHISBA

 BV HASSAN II TISSIR (32

 I BERRECHID ، 26100،

BERRECHID MAROC

 TASSAOUTE ASCENSEUR شركة

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 21 محج 

مر1 السلطا3 الطابق االول الشقة 
6قم 3 الدا6 الشيضاء - 30)20 الدا6 

الشيضاء املغرب.

تفويت حصص
6قم التقييد في السجل التجا6ي 

.4179(3

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2022 فبراير   24 في  املؤ6خ 

املصادقة على :
صابو6  عمر  )ة)  السيد  تفويت 

أصل  من  اجتماعية  حصة   (.000

)ة)  السيد  لفائدة  حصة   (.000

البشير مفرد بتا6يخ 24 فبراير 2022.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 0( بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

ما16 2022 تحت 6قم 5042)8.

43(I

FIDUCIAIRE EL AMRANY

CERAMIQUE EL ATTAOUIA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EL AMRANY
 N°198 AVENUE MOHAMED
 V EL KELAA DES SRAGHNA

 ، 43000، EL KELAA DES
SRAGHNA MAROC

 CERAMIQUE EL ATTAOUIA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 6قم 

34) تجزئة االمل العطاوية قلعة 
السراغنة - 00)43 قلعة السراغنة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
235(

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   20(5 يناير   02
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CERAMIQUE EL ATTAOUIA
غرض الشركة بإيجاز : بيع الزليج 

بالتقسيط.
6قم   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
قلعة  العطاوية  االمل  تجزئة   (34
قلعة السراغنة   43(00  - السراغنة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 80.000 الشركة:  6أسمال  مشلغ 

د6هم، مقسم كالتالي:
الرحما3  عشد  الشداوي  السيد 
د6هم   (00 بقيمة  حصة   800  :

للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الرحما3  عشد  الشداوي  السيد 
االمل  تجزئة   (34 6قم  عنوانه)ا) 

 43(00 السراغنة  قلعة  العطاوية 

قلعة السراغنة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

الرحما3  عشد  الشداوي  السيد 
االمل  تجزئة   (34 6قم  عنوانه)ا) 

 43(00 السراغنة  قلعة  العطاوية 

قلعة السراغنة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بقلعة السراغنة بتا6يخ 9) 

يناير 5)20 تحت 6قم 23/2015.

432I

comptoir expertise du maroc

 TAMPA BAY INVESTMENT
GROUP SARL A. Unique

إعال3 متعدد القرا6ات

comptoir expertise du maroc

 n°36 CITE EL HANAA

 BOUZNIKA ، 13100،

BOUZNIKA MAROC

 TAMPA BAY INVESTMENT

GROUP SARL A. Unique »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد«

وعنوا3 مقرها االجتماعي: حي 

واد الذهب الرقم 95 املجموعة ) 

بوزنيقة - 00)3) بوزنيقة املغرب.

»إعال3 متعدد القرا6ات«
6قم التقييد في السجل التجا6ي: 

.7325

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤ6خ في 22 فبراير 2022

تم اتخاذ القرا6ات التالية: 

على  ينص  الذي   :0( 6قم  قرا6 

تغييرالعنوا3 الشخ�سي الذي  مايلي: 

العنوا3  من  الشركة  مسير  يخص 

إلى  األمريكية  املتحدة  الواليات 

العنوا3 الحالي تجزئة الوفاق عما6ة 
6قم 348) شقة 07 تما6ه .
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وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 
النظام األسا�سي التالية: 

على  ينص  الذي   :0( 6قم  بند 
ملسير  الحالي  العنوا3  اصشح  مايلي: 
6قم  عما6ة  الوفاق  تجزئة  الشركة 

348) شقة 07 تما6ه
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 0( بتا6يخ  سليما3  بب3  االبتدائية 

ما16 2022 تحت 6قم 57).
433I

FIDUCIAIRE GOUMRI

IFRED IMMOBILIER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير تسمية الشركة

FIDUCIAIRE GOUMRI
37 زنقة الوحدة ، 30)20، 

الدا6الشيضاء املغرب
IFRED IMMOBILIER شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا3 مقرها االجتماعي شا6ع 
2 ما16 6قم )24) حي انا6ة عي3 

الشق - - الدا6الشيضاء املغرب.
تغيير تسمية الشركة

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
(77599

العام  الجمع  بمقت�سى 
يناير   28 في  املؤ6خ  اإلستثنائي 
الشركة  تسمية  تغيير  تم   2022
إلى   »IFRED IMMOBILIER« من 

. »NESMA CORPORATION«
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (4 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

فبراير 2022 تحت 6قم 2805)8.
434I

ديوا3 الخدمات

ESPACE TURE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

ديوا3 الخدمات
شا6ع محمد الخامس 6قم 94 سيدي 

قاسم ، 1000)، سيدي قاسم 

املغرب
ESPACE TURE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 138) 
بيرالرامي جنوب - 4000) القنيطرة 

املغرب.
تفويت حصص

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.4272(

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2022 فبراير   28 في  املؤ6خ 

املصادقة على :
تفويت السيد )ة) خذيجة بوخيرة 
أصل  من  اجتماعية  حصة   (.000
)ة)  السيد  لفائدة  حصة   (.000
فبراير   28 بتا6يخ  شم�سي  يوسف 

.2022
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
االبتدائية بالقنيطرة بتا6يخ )0 ما16 

2022 تحت 6قم 2)9.
435I

ديوا3 الخدمات

ESPACE TURE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيي3 مسير جديد للشركة

ديوا3 الخدمات
شا6ع محمد الخامس 6قم 94 سيدي 

قاسم ، 1000)، سيدي قاسم 
املغرب

ESPACE TURE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 138) بير 
الرامي جنوب - 4000) القنيطرة 

املغرب.
تعيي3 مسير جديد للشركة

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.4272(

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تعيي3   2022 28 فبراير  املؤ6خ في 
السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

شم�سي يوسف كمسير وحيد
تشعا لقشول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة بتا6يخ )0 ما16 

2022 تحت 6قم 2)9.

431I

AJBAR CONSULTING

STE XRAY JAD TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

AJBAR CONSULTING

 Bureaux Nour Rue EL Houssine

 AL Khadar N°2 ، 30050، FES

املغرب

STE XRAY JAD TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي : سفلى 

فيال 6قم 8) زنقة ) تجزئة بياضة حي 

لال سكينة - 30020 فا1 املغرب.

قفل التصفية

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

.47793

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

2022 تقر6 حل  9) فبراير  املؤ6خ في 

STE XRAY JAD TRANS شركة ذات 

6أسمالها  مشلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها  وعنوا3  د6هم   (00.000

اإلجتماعي سفلى فيال 6قم 8) زنقة ) 

تجزئة بياضة حي لال سكينة - 30020 

فا1 املغرب نتيجة لعدم تحقيق أي 

نشاط خالل السنوات األخيرة.

و عي3:

و  غريب  أسامة  السيد)ة) 

 (8 6قم  فرح  فيال  تجزئة  عنوانه)ا) 

فا1   30020 شا6ع محمد الساد1 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

سفلى  وفي   2022 فبراير   2( بتا6يخ 

فيال 6قم 8) زنقة ) تجزئة بياضة حي 

لال سكينة - 30020 فا1 املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما16   02 بتا6يخ  بفا1  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 1105/2022.

437I

FIDUCIAIRE BAMMOU

 LAARIF
 D›INVESTISSEMENT

SPORTIF
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE BAMMOU
 Residence Minate Allah

 36, Angle Rue Loubnane et
 Mustapha Rifai N04 ، 14000،

KENITRA Maroc
 LAARIF D›INVESTISSEMENT
SPORTIF شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 21 زنقة 
أبي الز6عة عما6ة أ إقامة الرضوا3 
مكتب 6قم 7 - 4000) القنيطرة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
14429

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 LAARIF D’INVESTISSEMENT

.SPORTIF
تنظيم   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الرياضية  األنشطة  أنواع  جميع 

والفنية
تسويق الالعشي3

التظاهرات  إدا6ة  و  تنظيم 
الرياضية بجميع أنواعها.

زنقة   21  : عنوا3 املقر االجتماعي 
أبي الز6عة عما6ة أ إقامة الرضوا3 
القنيطرة   (4000  -  7 6قم  مكتب 

املغرب.
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أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 
د6هم، مقسم كالتالي:

 (.000  : لعريف  محمد  السيد 
حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  لعريف  محمد  السيد 
 97 6قم   2 مجموعة   ( الحي اإلدا6ي 
سيدي   (4250 سيدي يحيى الغرب 

يحيى املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  لعريف  محمد  السيد 
 97 6قم   2 مجموعة   ( الحي اإلدا6ي 
سيدي   (4250 سيدي يحيى الغرب 

يحيى املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتا6يخ )0 ما16 

2022 تحت 6قم 90554.
438I

FIDUGEC

LEVANZO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUGEC
 BD OUED TENSIFT OULFA 3(5

 315 BD OUED TENSIFT
 OULFA، 20400، CASABLANCA

MAROC
LEVANZO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 6ياض 
البرنو�سي 2 اقامة مونة 6قم 30 
املتجر 6قم 2 سيد1 البرنو�سي. - 

20100 الدا6 الشيضاء. املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

534539
في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   09
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LEVANZO

غرض الشركة بإيجاز : 

مقشدة  مقهى،  استغالل   -

ومثلجات.

تنص  كما  العقا6ي  االنعاش   -

عليه القواني3 الجا6ي بها العمل.

الشراء،  االستغالل،  االدا6ة،   -

الشيع، الكراء لكل املمتلكات املنقولة 

والثابتة.

العمليات  كل  عامة  وبصفة   -

الصناعية  او  املالية  التجا6ية، 

املنقولة و الثابتة التي تدخل في اطا6 

الهدف االجتماعي للشركة..
6ياض   : االجتماعي  املقر  عنوا3 

 30 6قم  مونة  اقامة   2 البرنو�سي 

 - البرنو�سي.  سيد1   2 6قم  املتجر 

20100 الدا6 الشيضاء. املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:

السيد مشيش 6شيد : 500 حصة 

بقيمة 00) د6هم للحصة.

500 حصة   : السيد مشيش علي 

بقيمة 00) د6هم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  6شيد  مشيش  السيد 

معروف  سيدي  أمي3  تجزئة   285

20280 الدا6 الشيضاء املغرب.

عنوانه)ا)  علي  مشيش  السيد 

القد1   3 الشيضاء  مجموعة   319

الدا6   20100 برنو�سي  سيد1 

الشيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  6شيد  مشيش  السيد 

معروف  سيدي  أمي3  تجزئة   285

20280 الدا6 الشيضاء املغرب

عنوانه)ا)  علي  مشيش  السيد 
القد1   3 الشيضاء  مجموعة   319
الدا6   20100 برنو�سي  سيد1 

الشيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 0( بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

ما16 2022 تحت 6قم 4931)8.
439I

SERVIAP

STRA SUR INDUSTRIE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيي3 مسير جديد للشركة

SERVIAP
6قم ) زاوية شا6ع طا6ق بن زياد 
بنسليما3 ، 3000)، بنسليما3 

املغرب
STRA SUR INDUSTRIE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي املكتب ب 
العما6ة 5 تجزئة 6قم ) حي عثما3 
بوزنيقة - 00)3) بوزنيقة املغرب.

تعيي3 مسير جديد للشركة
6قم التقييد في السجل التجا6ي 

.2807
الوحيد  الشريك  قرا6  بمقت�سى 
تم تعيي3   202( 02 فبراير  املؤ6خ في 
بن  السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

هشا ابريك كمسير وحيد
تشعا لقشول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (8 بتا6يخ  سليما3  بب3  االبتدائية 

فبراير )202 تحت 6قم 07).
440I

STE FURAMIC SARL

STE MOROCCO WAX SRAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE FURAMIC SARL
زاوية شا6ع الفتواكي وابن الخطيب 
عما6ة مختا6ي الطابق 1 6قم الشقة 

3 ، 10000، وجدة املغرب

 STE MOROCCO WAX SRAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 4 بلوك أ ) 

حي التقدم - 10000 وجدة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
3879(

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   (0
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MOROCCO WAX SRAL
بيع مواد   : غرض الشركة بإيجاز 

التجميل ...التصدير واالستيراد.
4 بلوك أ  عنوا3 املقر االجتماعي : 
) حي التقدم - 10000 وجدة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (0.000 الشركة:  6أسمال  مشلغ 

د6هم، مقسم كالتالي:
اسماعيل  موالي  قديري  السيد 
د6هم   (00 بقيمة  حصة   (00  :

للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
اسماعيل  موالي  قديري  السيد 
التقدم  حي   ( أ  بلوك   4 عنوانه)ا) 

10000 وجدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
اسماعيل  موالي  قديري  السيد 
التقدم  حي   ( أ  بلوك   4 عنوانه)ا) 

10000 وجدة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   (1 بتا6يخ  بوجدة  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 35.

44(I
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مكتب معيشة للحسابات و األستشا6ات الجشائية

CHEF FOOD

شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

مكتب معيشة للحسابات و 

األستشا6ات الجشائية

حي السالم بلوك E 6قم 22 -- سيدي 

سليما3 ، 4200)، سيدي سليما3 

املغرب

CHEF FOOD شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي : تجزئة 

كوسيناب ب شا6ع الحسن الثاني 

6قم 1 - 4200) سيدي سليما3 

املغرب.

قفل التصفية

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

.2435

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

2022 تقر6 حل  08 فبراير  املؤ6خ في 

CHEF FOOD شركة ذات املسؤولية 

 (00.000 6أسمالها  مشلغ  املحدودة 

اإلجتماعي  مقرها  وعنوا3  د6هم 

الحسن  شا6ع  ب  كوسيناب  تجزئة 

الثاني 6قم 1 - 4200) سيدي سليما3 

املغرب نتيجة لتدهو6 القطاع.

و عي3:

و  الششالوي  محمد  السيد)ة) 

عنوانه)ا) حي الفرح 2 شا6ع مصمودة 

6قم 8) 30000 فا1 املغرب كمصفي 

)ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

تجزئة  وفي   2022 فبراير   08 بتا6يخ 

كوسيناب ب شا6ع الحسن الثاني 6قم 

1 - 4200) سيدي سليما3 املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بسيدي سليما3 بتا6يخ 02 

ما16 2022 تحت 6قم 41/2022.

442I

AGEFIC

ARYMETUDE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

AGEFIC
..اقامة سنتربا6ك العما6ة د الطابق 
2 الرقم 5) املحمدية ، 28800، 

املحمدية املغرب
ARYMETUDE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طو6 

التصفية)
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 777 شا6ع 
املقاومة الطابق 3 6قم 0) - 28000 

املحمدية املغرب.
حل شركة

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.22403

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقر6   202( أكتوبر   07 في  املؤ6خ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة 
6أسمالها  مشلغ   ARYMETUDE
مقرها  وعنوا3  د6هم   (0.000
املقاومة  شا6ع   777 اإلجتماعي 
الطابق 3 6قم 0) - 28000 املحمدية 
مناخ األعمال غير   : املغرب نتيجة ل 

موات الستمرا6ية األعمال.
ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 -  09 شقة   Hإقامة الصييسطة 

28800 املحمدية املغرب. 
و عي3:

و  شفيق  محمد  السيد)ة) 
 (7 6قم  سيال  تجزئة  عنوانه)ا) 
كمصفي  املغرب  صخيرات   (2050

)ة) للشركة.
و  بولزهر  سعيد  السيد)ة) 
 28000 لعجاجات  دوا6  عنوانه)ا) 
بوزنيقة املغرب كمصفي )ة) للشركة.
الحدود  اإلقتضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تشليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية : 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملحمدية بتا6يخ 02 ما16 

2022 تحت 6قم 438.

443I

FIDUCIAIRE EL AMRANY

ARRAD SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUCIAIRE EL AMRANY
 N°198 AVENUE MOHAMED
 V EL KELAA DES SRAGHNA

 ، 43000، EL KELAA DES
SRAGHNA MAROC

ARRAD SERVICES شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طو6 التصفية)
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي دوا6 اوالد 

امشا6ك وا6كي قلعة السراغنة - 
00)43 قلعة السراغنة املغرب.

حل شركة
6قم التقييد في السجل التجا6ي 

.395(
الوحيدا  الشريك  قرا6  بمقت�سى 
تقر6 حل   2022 فبراير   (0 ملؤ6خ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 ARRAD SERVICES الشريك الوحيد
مشلغ 6أسمالها 80.000 د6هم وعنوا3 
امشا6ك  اوالد  دوا6  اإلجتماعي  مقرها 
وا6كي قلعة السراغنة - 00)43 قلعة 
عجز   : ل  نتيجة  املغرب  السراغنة 

الشركة عن تغطية مصا6يفها.
دوا6  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 - اوالد امشا6ك وا6كي قلعة السراغنة 

00)43 قلعة السراغنة املغرب. 
و عي3:

و  عراض  جمال  السيد)ة) 
وا6كي  امشا6ك  اوالد  دوا6  عنوانه)ا) 
قلعة   43(00 السراغنة  قلعة 
)ة)  كمصفي  املغرب  السراغنة 

للشركة.
الحدود  اإلقتضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تشليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية : 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بقلعة السراغنة بتا6يخ 23 

فبراير 2022 تحت 6قم 78/2022.

444I

A. SAAIDI CONSULTANTS

UPLINE VALEURS PLUS
إعال3 متعدد القرا6ات

»UPLINE VALEURS PLUS« 
صندوق مشترك للتوظيف

6سماله 1.000.000,00 د6هم
الكائن مقره : الدا6 الشيضاء- 37، 

شا6ع عشد اللطيف بن قدو6 
تعديــل نظــام التدبيـر 

مجلس  مداوالت  بموجب   -I
 UPLINE« التدبير  مؤسسة  إدا6ة 
شتنبر   20 في  املنعقد   »GESTION

2022، تقر6:
إضافة مجاالت االستثما6؛  •

تحيي3 املؤشر املرجعي؛  •
تعديل املكتتشي3 املعنيي3؛  •

االكتتاب  كيفيات  تعديل   •
وإعادة الشراء؛

االكتتاب  عموالت  تعديل   •
وإعادة الشراء؛

تحيي3 مصا6يف التدبير؛  •
تعديل نظام التدبير.   •

من  التدبير  نظام  اعتماد  تم   -II
طرف الهيأة املغربية لسوق الرساميل 
 202( نونبر   30 بتا6يخ   »AMMC«

 .GP2(20( تحت 6قم
القانوني  باإليداع  القيام  تم   -III
املحكمة  لدى  الضشط  بكتابة 
 25 بتا6يخ  الشيضاء  للدا6  التجا6ية 

فبراير 2022 تحت 6قم 4544)8 .
عن املستخلص والشيانات

445I

socogese

TOP CERAME
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيي3 مسير جديد للشركة

socogese
 Bd. Prince Héritier Résidence

Mly El-Kamel Fès ، 30000 فا1 
املغرب.

TOP CERAME 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد وعنوا3 مقرها 
اإلجتماعي 6قم 9) إقامة زينب ) 
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شا6ع عشد العزيز بوطالب م.ج – 

30000 فا1 املغرب.

تعيي3 مسير جديد للشركة 6قم 

التقييد في السجل التجا6ي ))115.

الوحيد  الشريك  قرا6  بمقت�سى 

تم تعيي3   2022 5) فبراير  املؤ6خ في 

مسير ثاني للشركة السيد تاجموعتي 

محمد كريم كمسير آخر.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   28 بتا6يخ  بفا1  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 1054/2022.

441I

NOBLACTION

UBON

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل الشكل القانوني للشركة

NOBLACTION

نهج يعقوب املنصو6 إقامة األميرة 

3 الطابق األول 6قم 5)، 40000، 

مراكش املغرب

UBON شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

و عنوا3 مقرها االجتماعي عما6ة 

29 نهج ابن عائشة جليز مراكش - 

40000 مراكش .

تحويل الشكل القانوني للشركة

6قم التقييد في السجل التجا6ي 

.70(59

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤ6خ في 08 فبراير )202 تم تحويل 

الشكل القانوني للشركة من »شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

»شركة ذات املسؤولية  إلى  الوحيد« 

املحدودة«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما16   (0 بتا6يخ  بمراكش  التجا6ية 

)202 تحت 6قم 535)2).

447I

NOBLACTION

UBON
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

NOBLACTION
نهج يعقوب املنصو6 إقامة األميرة 
3 الطابق األول 6قم 5)، 40000، 

مراكش املغرب
UBON شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي عما6ة 
29 نهج ابن عائشة جليز مراكش - 

40000 مراكش املغرب.
تفويت حصص

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.70(59

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   202( فبراير   08 في  املؤ6خ 

املصادقة على :
قاسم  زاهد  )ة)  السيد  تفويت 
من  اجتماعية  حصة   500 مستر 
أصل 000.) حصة لفائدة السيد )ة) 
فبراير   08 كمال شا6ل بويهي بتا6يخ 

.202(
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
ما16   (0 بتا6يخ  بمراكش  التجا6ية 

)202 تحت 6قم 535)2).
448I

HORICOM

EL HAMZAOUIA TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص
HORICOM

21AV HASSAN II APPT N°4 VN-
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
 EL HAMZAOUIA TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي زنقة 

17 6قم )5 وجه عرو1 - 50000 
مكنا1 املغرب .
تفويت حصص

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.3(97(

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   202( نونبر   (9 في  املؤ6خ 

املصادقة على :

محمد  )ة)  السيد  تفويت 
اجتماعية  حصة   100 بويحياوي 
حصة لفائدة السيد   100 من أصل 
نونبر   (9 أحمد بويحياوي بتا6يخ  )ة) 

.202(
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
دجنبر   09 بتا6يخ  بمكنا1  التجا6ية 

)202 تحت 6قم 5329.
449I

HORICOM

EL HAMZAOUIA TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة
HORICOM

21AV HASSAN II APPT N°4 VN-
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
 EL HAMZAOUIA TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة
و عنوا3 مقرها االجتماعي زنقة 

17 6قم )5 وجه عرو1 - 50000 
مكنا1 .

تحويل الشكل القانوني للشركة
6قم التقييد في السجل التجا6ي 

.3(97(
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تحويل   202( نونبر   (9 املؤ6خ في 
الشكل القانوني للشركة من »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة« إلى »شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
دجنبر   09 بتا6يخ  بمكنا1  التجا6ية 

)202 تحت 6قم 5329.
450I

بالنطرا طرونس

بالنطرا طرونس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
بالنطرا طرونس

اقامة كنريا1 حافظ ابن حجر 
6قم4) ، 90000، طنجة املغرب
بالنطرا طرونس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي تجزئة 

كنريا1 حافظ ابن حجر 6قم4) - 
90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

(20587

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   202( شتنبر   09

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء بمختصر تسميتها : بالنطرا 

طرونس.

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشضائع الوطنية والدولية.

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا3 

 - 6قم4)  حجر  ابن  حافظ  كنريا1 

90000 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:

السيد محمد بضاض : 10 حصة 

بقيمة 000.) د6هم للحصة.

السيدة هاجر بضاض : 40 حصة 

بقيمة 000.) د6هم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بضاض  محمد  السيد 

تجزئة كنريا1 حافظ ابن حجر6قم 

4) 90000 طنجة املغرب.

السيدة هاجر بضاض عنوانه)ا) 

تجزئة كنريا1 حافظ ابن حجر6قم 

4) 90000 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  بضاض  محمد  السيد 

تجزئة كنريا1 حافظ ابن حجر6قم 

4) 90000 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   23 بتا6يخ  بطنجة  التجا6ية 

)202 تحت 6قم )237594)02).

45(I
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CABINET EL BATRA CONSEIL SARL

JARMIME TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي3 ممثل قانوني للشركة

 CABINET EL BATRA CONSEIL
SARL

 IM BARDAI B N°1 AV ABOU
 BAQER ESSEDIQ AIN

 MEZOUAR MARRAKECH ،
400000، MARRAKECH MAROC
JARMIME TRAVAUX »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوا3 مقرها االجتماعي: سبت 

مزودية شيشاوة مراكش - - 
إمنتانوت املغرب.

»تعيي3 ممثل قانوني للشركة«
6قم التقييد في السجل التجا6ي: 

.339
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
وتشعا   202( أبريل   (1 في  املؤ6خ 
تعيي3  تقر6  جدد  لتعيي3 مسير)ين) 

املمثل)ين) القانوني)ين): 
- جرميم لحسي3

- جرميم 6شيد
شركة   JARMIME TRAVAUX  -
الكائن  املحدودة  املسؤولية  ذات 
مزودية  سبت  اإلجتماعي ب:  مقرها 
إمنتانوت   40000 مراكش  شيشاوة 

املغرب
عند  التجا6ي  السجل  6قم 

االقتضاء: 339
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماي   01 االبتدائية بامنتانوت بتا6يخ 

)202 تحت 6قم 91/2021.
452I

LE MONDE D’INTERIEUR

LE MONDE D’INTÉRIEUR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة
LE MONDE D›INTERIEUR

4، زنقة إبن جليل إقامة 6يحانة 
2 ما16 ، 20000، الدا6 الشيضاء 

املغرب
LE MONDE D’INTÉRIEUR شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طو6 
التصفية)

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 4، زنقة 
إبن جليل إقامة 6يحانة 2 ما16 - 

20000 الدا6 الشيضاء املغرب.
حل شركة

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.(29159

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
2022 تقر6 حل  08 فبراير  املؤ6خ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
مشلغ   LE MONDE D’INTÉRIEUR
د6هم   2.500.000,00 6أسمالها 
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 4، زنقة إبن 
جليل إقامة 6يحانة 2 ما16 - 20000 
الدا6 الشيضاء املغرب نتيجة ل : إنهاء 

النشاط.
زنقة   ،4 و حدد مقر التصفية ب 
 - ما16   2 6يحانة  إقامة  جليل  إبن 

20000 الدا6 الشيضاء املغرب. 
و عي3:

السيد)ة) مو�سى ازواغ و عنوانه)ا) 
حي اوالد ابراهيم شا6ع االمل طريق 
املغرب  الناظو6   20000 تاويمة 

كمصفي )ة) للشركة.
الحدود  اإلقتضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تشليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية : 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (4 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

فبراير 2022 تحت 6قم 2520)8.
453I

CAB ADVICE

OPTIMUS KHADAMAT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAB ADVICE
شا6ع محمد الخامس عما6ة 6قم 
48) الطابق األول شقة 6قم 2 ، 

1000)، سيدي قاسم املغرب
OPTIMUS KHADAMAT شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي عما6ة 6قم 
48) اقامة 6قم 2 الطابق ) شا6ع 
محمد الخامس - 1000) سيدي 

قاسم املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

29077

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانو3  إعداد  تم   2022 يناير   20

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.OPTIMUS KHADAMAT

وكالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االشها6 و االتصال 

- اشغال متنوعة و الشناء 

- نقل االشحاص .

عما6ة   : االجتماعي  املقر  عنوا3 

6قم 48) اقامة 6قم 2 الطابق ) شا6ع 

سيدي   (1000  - الخامس  محمد 

قاسم املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:

 : الرحوية  القاد6  عشد  السيد 

د6هم   (00 بقيمة  حصة   (.000

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الرحوية  القاد6  عشد  السيد 

تيفلت  شا6ع  النهضة  حي  عنوانه)ا) 

يحيى  سيدي   (4250  (17 6قم 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

الرحوية  القاد6  عشد  السيد 

تيفلت  شا6ع  النهضة  حي  عنوانه)ا) 

6قم 17) 4250) سيدي يحيى املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (0 االبتدائية بسيدي قاسم بتا6يخ 

فبراير 2022 تحت 6قم 70.

454I

FIDUCIAIRE MY CONSEILS

ARA PLAST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

6فع 6أسمال الشركة

FIDUCIAIRE MY CONSEILS
 RUE 81 N° 12 HAY MOULAY

 ABDELLAH AIN CHOCK ،
20300، CASABLANCA MAROC
ARA PLAST شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي دوا6 
والد ملوك الهراويي3 كلم 0.33) 

تيط مليل - 20750 الدا6 الشيضاء 
املغرب.

6فع 6أسمال الشركة
6قم التقييد في السجل التجا6ي 

.(94027
العام  الجمع  بمقت�سى 
نونبر   09 في  املؤ6خ  اإلستثنائي 
الشركة  6أسمال  6فع  تم   202(
د6هم«   9.29(.500« قد6ه  بمشلغ 
إلى  د6هم«   (0.811.(00« من  أي 
طريق  عن  د6هم«   20.(57.100«
الشركة  ديو3  مع  مقاصة  إجراء   :

املحددة املقدا6 و املستحقة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 3( بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

دجنبر )202 تحت 6قم 801724.
455I

 ETUDE MAÎTRE ABDELHAKIM EL HARRAKI

NOTAIRE

student house settat
شركة ذات املسؤولية املحدودة

6فع 6أسمال الشركة

 ETUDE MAÎTRE ABDELHAKIM
EL HARRAKI NOTAIRE

 RUE ANTAKI RESIDENCE
 AL OUMAM ETG 3 N 25

 RUE ANTAKI RESIDENCE AL
 OUMAM ETG 3 N 25، 90000،

TANGER MAROC
student house settat شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 RUE وعنوا3 مقرها اإلجتماعي

 ANTAKI RESIDENCE AL
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 OUMAM ETG 4 N 31 RUE
 ANTAKI RESIDENCE AL

 OUMAM ETG 4 N 31 90000
.TANGER MAROC
6فع 6أسمال الشركة

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.(22447

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   2022 فبراير   08 في  املؤ6خ 
قد6ه  بمشلغ  الشركة  6أسمال  6فع 
من  أي  د6هم«   9.500.000«
»500.000 د6هم« إلى »0.000.000) 
مقاصة  إجراء   : طريق  عن  د6هم« 
مع ديو3 الشركة املحددة املقدا6 و 

املستحقة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما16   0( بتا6يخ  بطنجة  التجا6ية 

2022 تحت 6قم )93).
451I

AISSA IMPORT EXPORT

AISSA IMPORT EXPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

AISSA IMPORT EXPORT
حي الخلوفي زنقة )-7)2 وجدة ، 

)5500، وجدة املغرب
AISSA IMPORT EXPORT شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طو6 

التصفية)
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي وجدة، حي 
الخلوفي 6قم )/7)2 - 10000 وجدة 

املغرب.
حل شركة

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.(1043

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقر6   202( يوليوز   (4 في  املؤ6خ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة 
مشلغ   AISSA IMPORT EXPORT
وعنوا3  د6هم   (00.000 6أسمالها 
مقرها اإلجتماعي وجدة، حي الخلوفي 
وجدة املغرب   10000  -  1/217 6قم 

نتيجة ل : عدم استمرا6ية املشروع.
التصفية ب وجدة،  و حدد مقر 
 10000  -  1/217 6قم  الخلوفي  حي 

وجدة املغرب. 

و عي3:

السيد)ة) عما6ة عي�سى و عنوانه)ا) 

 1/217 6قم  الخلوفي  حي  وجدة، 

)ة)  كمصفي  املغرب  وجدة   10000

للشركة.

الحدود  اإلقتضاء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تشليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية : 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نونبر   30 بتا6يخ  بوجدة  التجا6ية 

2007 تحت 6قم 2348.

457I

Immofid

VATIPRO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

Immofid

 Rue 123 n 3 groupe i olfa hay

 hassani ، 20000، Casablanca

Casablanca

VATIPRO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 0)زنقة 

شرا6دة الطابق السفلي د6ب لوبيلة 

بو6كو3 - 20000 الدا6 الشيضاء 

املغرب.

تفويت حصص
6قم التقييد في السجل التجا6ي 

.530(73

الوحيد  الشريك  قرا6  بمقت�سى 

تمت   2022 فبراير   (1 في  املؤ6خ 

املصادقة على :

بن  الرداد  )ة)  السيد  تفويت 

000.) حصة اجتماعية من  اسليمة 

السيد  لفائدة  حصة   (.000 أصل 

)ة) اسماعيل خلفي بتا6يخ 1) فبراير 

.2022

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 (8 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

فبراير 2022 تحت 6قم 3579)8.

458I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

F.MENTOR IT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA

الرقم ) العما6ة )9 الحي الحسني 

منطقة األنشطة االقتصادية ، 

41300، اليوسفية املغرب

F.MENTOR IT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طو6 

التصفية)

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي حي القد1 

6قم 314 مكر6 - 41300 اليوسفية 

املغرب.

حل شركة
6قم التقييد في السجل التجا6ي 

.2833

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

2022 تقر6 حل  )) فبراير  املؤ6خ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

6أسمالها  مشلغ   F.MENTOR IT

مقرها  وعنوا3  د6هم   (00.000

اإلجتماعي حي القد1 6قم 314 مكر6 

- 41300 اليوسفية املغرب نتيجة ل : 

توقف أنشطة الشركة.

حي  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 41300  - مكر6   314 6قم  القد1 

اليوسفية املغرب. 

و عي3:

و  فكو1  ايما3  السيد)ة) 

 314 6قم  القد1  حي  عنوانه)ا) 

كمصفي  املغرب  اليوسفية   41300

)ة) للشركة.

الحدود  اإلقتضاء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تشليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية : 

حي القد1 6قم 314 مكر6اليوسفية

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (4 بتا6يخ  باليوسفية  االبتدائية 

فبراير 2022 تحت 6قم 54.

459I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

VALLA VEGETABLES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.
 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

VALLA VEGETABLES شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طو6 

التصفية)
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي محل 

الكائن بشا6ع الحاج الحشيب 6قم 2) 
الدشيرة الجهادية انزكا3 - 81310 

انزكا3 املغرب.
حل شركة

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.24235

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقر6 حل   2022 يناير   24 املؤ6خ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
مشلغ   VALLA VEGETABLES
وعنوا3  د6هم   (00.000 6أسمالها 
مقرها اإلجتماعي محل الكائن بشا6ع 
الدشيرة   (2 6قم  الحشيب  الحاج 
انزكا3   81310  - انزكا3  الجهادية 

املغرب نتيجة ل : قفل الشركة.
محل  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
الكائن بشا6ع الحاج الحشيب 6قم 2) 
 81310  - انزكا3  الجهادية  الدشيرة 

انزكا3 املغرب. 
و عي3:

و  الشاين  كريم  السيد)ة) 
عنوانه)ا) مركز ميراللفت سيدي افني 
85500 سيدي افني املغرب كمصفي 

)ة) للشركة.
الحدود  اإلقتضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تشليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية : 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   (4 بتا6يخ  بانزكا3  االبتدائية 

2022 تحت 6قم 291.
410I
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SAGASUD

MAMIA SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SAGASUD
شا6ع االمير موالي عشد هللا 6قم 23 
 LAAYOUNE، 70000، 3العيو

LAAYOUNE املغرب
MAMIA SERVICES شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي تجزئة 

مدينة الوحدة 6لوك 1 6قم 34) 1 
- 70000 العيو3 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
40373

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   (4
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MAMIA SERVICES
تجا6ة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
بالجملة  املجاالت  جميع  في  عامة 
كل  تصدير  و  استيراد  التقسيط  و 
بالنقل بصفة عامة وكذا  يتعلق  ما 

اللوجيستيك.
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
مدينة الوحدة 6لوك 1 6قم 34) 1 

- 70000 العيو3 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
 (.000  : السيد يوسف محمدي 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة.
 : محمدي  يوسف  السيد 

00.000) بقيمة 00) د6هم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد يوسف محمدي عنوانه)ا) 
حي   37 6قم  ثابت  بن  او1  زنقة 

الوحدة 02 70000 العيو3 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد يوسف محمدي عنوانه)ا) 
حي   37 6قم  ثابت  بن  او1  زنقة 

الوحدة 02 70000 العيو3 املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   (8 االبتدائية بالعيو3 بتا6يخ 

2022 تحت 6قم 440/2022.

41(I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

COMPTOIR PECHE AGADIR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

6فع 6أسمال الشركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL

SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.

 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC

 COMPTOIR PECHE AGADIR

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 6قم 09 

شا6ع عمر بن جلو3 6ياض السالم 

أكادير - 80000 أكادير املغرب.
6فع 6أسمال الشركة

6قم التقييد في السجل التجا6ي 

.(7913

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم   202( دجنبر   2( في  املؤ6خ 
قد6ه  بمشلغ  الشركة  6أسمال  6فع 

»900.000 د6هم« أي من »00.000) 

عن  د6هم«   (.000.000« إلى  د6هم« 

إدماج احتياطي أو أ6باح أو   : طريق 

عالوات إصدا6 في 6أ1 املال.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   08 بتا6يخ  باكادير  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 08458).

412I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

FSK LOGISTICS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.
 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

FSK LOGISTICS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي شقة 6قم 
) في الطابق األول 6قم 31 بلوك ج 
حي الهدى أكادير - 80000 اكادير 

املغرب.
تفويت حصص

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.37855

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   202( فبراير   (( في  املؤ6خ 

املصادقة على :
التازي  فؤاد  )ة)  السيد  تفويت 
أصل  من  اجتماعية  حصة   250
كريم  )ة)  حصة لفائدة السيد   500

اشنكلي بتا6يخ )) فبراير )202.
التازي  فؤاد  )ة)  السيد  تفويت 
250 حصة اجتماعية من أصل 500 
حصة لفائدة السيد )ة) سعد التازي 

بتا6يخ )) فبراير )202.
اند6ي  سيرج  )ة)  السيد  تفويت 
حصة اجتماعية   250 لو6ا3 كولي3 
حصة لفائدة السيد   500 من أصل 
فبراير   (( )ة) طا6ق السماللي بتا6يخ 

.202(
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
فبراير   (( بتا6يخ  باكادير  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 08524).
413I

Advance Center

insight call center
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Advance Center
 Villa 9k4 Rue Annajd Hay Riad ،

10020، Rabat Maroc
insight call center شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 32، زنقة 
تانسيفت 6قم 04 اكدال الرباط - 

0090) الرباط املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

(57497
في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   2022 يناير   (7
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 insight : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.call center
أنشطة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
مركز االتصال والتسويق عبر الهاتف 

والخدمات الهاتفية
وتكامل  تسويق  الخدمات:   2-
الحلول املتعلقة بتقنيات املعلومات 

واالتصاالت الجديدة.
عنوا3 املقر االجتماعي : 32، زنقة 
 - الرباط  اكدال   04 6قم  تانسيفت 

0090) الرباط املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
 500  : السيد عالء الدين ملغوطي 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة.
500 حصة  السيد كمال املعتني : 

بقيمة 00) د6هم للحصة.
 500  : السيد عالء الدين ملغوطي 

بقيمة 00) د6هم.
السيد كمال املعتني : 500 بقيمة 

00) د6هم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
ملغوطي  الدين  عالء  السيد 
زنقة بن سليما3 الروداني  عنوانه)ا) 
6قم 04 اكدال الرباط 0090) الرباط 

املغرب.
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عنوانه)ا)  املعتني  كمال  السيد 
 4 شقة   05 عما6ة  مرجانة  إقامة 
 20090 الشيضاء  العام  شا6ع املنظر 

الشيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
ملغوطي  الدين  عالء  السيد 
زنقة بن سليما3 الروداني  عنوانه)ا) 
6قم 04 اكدال الرباط 0090) الرباط 

املغرب
عنوانه)ا)  املعتني  كمال  السيد 
 4 شقة   05 عما6ة  مرجانة  إقامة 
 20090 الشيضاء  العام  شا6ع املنظر 

الشيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   02 بتا6يخ  بالرباط  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 745)2).

414I

مكتب محاسشة

AUBERGE TRANSSAHARA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكتب محاسشة
عما6ة )4 شقة 2 زنقة عالل بن عشد 
هللا ص.ب 200 الرشيدية ، 52004، 

الرشيدية املغرب
 AUBERGE TRANSSAHARA
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي قصر 

مرزوكة الطاو1 الريصاني - 52450 
الريصاني املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
(51(3

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   2022 يناير   (4
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AUBERGE TRANSSAHARA

ماوى   : بإيجاز  الشركة  غرض 
سياحي 

تنظيم الرحالت السياحية.
قصر   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
مرزوكة الطاو1 الريصاني - 52450 

الريصاني املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
حصة   250  : اوسو  علي  السيد 

بقيمة 25.000 د6هم للحصة.
 250  : اوسو  مصطفى  السيد 
حصة بقيمة 25.000 د6هم للحصة.

250 حصة   : السيد حميد اوسو 
بقيمة 25.000 د6هم للحصة.

السيد محسن اوسو : 250 حصة 
بقيمة 25.000 د6هم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

حي  عنوانه)ا)  اوسو  علي  السيد 
موالي احمد الذهبي زنقة موالي عشد 
الريصاني   52450 الريصاني  العزيز 

املغرب.
السيد مصطفى اوسو عنوانه)ا) 
 38 حي سيدي الغازي بالعربي زنقة 
الريصاني   52450 الريصاني   02 6قم 

املغرب.
عنوانه)ا)  اوسو  محسن  السيد 
 38 حي سيدي الغازي بالعربي زنقة 

الريصاني 52450 الريصاني املغرب.
عنوانه)ا)  اوسو  حميد  السيد 
الريصاني  الذهبي  احمد  موالي  حي 

52450 الريصاني املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد مصطفى اوسو عنوانه)ا) 
 38 حي سيدي الغازي بالعربي زنقة 
الريصاني   52450 الريصاني   02 6قم 

املغرب
عنوانه)ا)  اوسو  حميد  السيد 
الريصاني  الذهبي  احمد  موالي  حي 

52450 الريصاني املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 بتا6يخ  بالرشيدية  االبتدائية 

فبراير 2022 تحت 6قم 165/2022.
415I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

 PATISSERIE ALFANE
ALJADID

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.
 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

 PATISSERIE ALFANE ALJADID
شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طو6 التصفية)
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي املحل 

الكائن في تجزئة الز6قطوني 6قم 92) 
املحاميد مراكش - 10)40 مراكش 

املغرب.
حل شركة

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.852((

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
2022 تقر6 حل  09 فبراير  املؤ6خ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
 PATISSERIE ALFANE ALJADID
د6هم   (00.000 6أسمالها  مشلغ 
املحل  اإلجتماعي  مقرها  وعنوا3 
الكائن في تجزئة الز6قطوني 6قم 92) 
مراكش   40(10  - املحاميد مراكش 

املغرب نتيجة ل : قفل الشركة.
املحل  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
الكائن في تجزئة الز6قطوني 6قم 92) 
مراكش   40(10  - املحاميد مراكش 

املغرب. 
و عي3:

جوما3  الرزاق  عشد  السيد)ة) 
6قم  الز6قطوني  تجزئة  عنوانه)ا)  و 
 40(10 مراكش  املحاميد   (92
مراكش املغرب كمصفي )ة) للشركة.

الحدود  اإلقتضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تشليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية : 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   (7 بتا6يخ  بمراكش  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 33033).
411I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

FSK LOGISTICS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي3 مسير جديد للشركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.
 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

FSK LOGISTICS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي شقة 6قم 
) في الطابق األول 6قم 31 بلوك ج 
حي الهدى أكادير - 80000 اكادير 

املغرب.
تعيي3 مسير جديد للشركة

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.37855

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تعيي3   202( )) فبراير  املؤ6خ في 
السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

السماللي طا6ق كمسير آخر
تشعا لقشول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   (( بتا6يخ  باكادير  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 08524).
417I

HORICOM

PREMIER PAS PHARMA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

HORICOM
21AV HASSAN II APPT N°4 VN-
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
PREMIER PAS PHARMA شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي محل )-2 
تجزئة 6قم 304 جنا3 مكنا1 2 - 

50000 مكنا1 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

55(((
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في  مؤ6خ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   2022 يناير   21
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PREMIER PAS PHARMA
بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

منتجات التجميل بالجملة.
اإلستيراد و التصدير.

عنوا3 املقر االجتماعي : محل 2-) 
 -  2 جنا3 مكنا1   304 تجزئة 6قم 

50000 مكنا1 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  خاليد  عربية  السيد 
 (4200  84 تجزئة جليل التازي 6قم 

سيدي سليما3 املغرب.
السيدة حنا3 نيني عنوانه)ا) 6قم 
5 الطابق ) ملصلى ) 50000 مكنا1 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  خاليد  عربية  السيد 
 (4200  84 تجزئة جليل التازي 6قم 

سيدي سليما3 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   23 بتا6يخ  بمكنا1  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 751.
418I

وين إكسشير

 KM BUSINESS AND
DISTRIBUTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تغيير تسمية الشركة

وين إكسشير
25 زنقة عشد الكريم الديو6ي الدا6 
الشيضاء، 00)20، الدا6 الشيضاء 

املغرب

 KM BUSINESS AND

DISTRIBUTION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا3 مقرها االجتماعي 01) زنقة 

عشد الرحما3 صحراوي الطابق 2 

الشاب 3 سيتي با6ك بزنس املركز - 

20800 الدا6الشيضاء املغرب.

تغيير تسمية الشركة
6قم التقييد في السجل التجا6ي 

93585

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم تغيير   2022 يناير   21 في  املؤ6خ 

 KM BUSINESS« تسمية الشركة من

 LES« إلى   »AND DISTRIBUTION

. »ATELIERS DKO

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 2( بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

فبراير 2022 تحت 6قم 3824)8.

419I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

FSK LOGISTICS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي3 مسير جديد للشركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL

SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.

 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC

FSK LOGISTICS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي شقة 6قم 

) في الطابق األول 6قم 31 بلوك ج 

حي الهدى أكادير - 80000 اكادير 

املغرب.

تعيي3 مسير جديد للشركة
6قم التقييد في السجل التجا6ي 

.37855

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم تعيي3   202( )) فبراير  املؤ6خ في 
مسير جديد للشركة السيد)ة) التازي 

سعد كمسير آخر

تشعا لقشول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   (( بتا6يخ  باكادير  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 08524).
470I

ائتمانية ميسيو3 كونساي

GESALIM جساليم
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ائتمانية ميسيو3 كونساي
49، زنقة لو6يي 6وز، عي3 السشع ، 

20590، الدا6 الشيضاء املغرب
جساليم GESALIM شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طو6 التصفية)
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي كروب 
التقدم مجموعة سكنية 7-2)، 
الطابق 2، سيدي البرنو�سي - 

20250 الشيضاء املغرب.
حل شركة

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.34785(

الوحيدا  الشريك  قرا6  بمقت�سى 
حل  تقر6   20(9 ماي   02 في  ملؤ6خ 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 GESALIM الشريك الوحيد جساليم
د6هم وعنوا3   2.000 مشلغ 6أسمالها 
التقدم  كروب  اإلجتماعي  مقرها 
 ،2 الطابق   ،2-(7 مجموعة سكنية 
الشيضاء   20250  - سيدي البرنو�سي 

املغرب نتيجة ل : صعوبات مالية.
كروب  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 ،2-(7 سكنية  مجموعة  التقدم 
الطابق 2، سيدي البرنو�سي - 20250 

الشيضاء املغرب. 
و عي3:

عشد الحق لهمام بناني  السيد)ة) 
ب،  بلوك  سيكتو26،  عنوانه)ا)  و 
الرباط   20250 حي الرياض   (( 6قم 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.
الحدود  اإلقتضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تشليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية : 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (8 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 
فبراير 2020 تحت 6قم 249)73.

47(I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

FSK LOGISTICS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي3 مسير جديد للشركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.
 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

FSK LOGISTICS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي شقة 6قم 
) في الطابق األول 6قم 31 بلوك ج 
حي الهدى أكادير - 80000 اكادير 

املغرب.
تعيي3 مسير جديد للشركة

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.37855

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تعيي3   202( )) فبراير  املؤ6خ في 
السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

اشنكلي كريم كمسير آخر
تشعا لقشول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   (( بتا6يخ  باكادير  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 08524).
472I

FIDUCIAIRE RAJA COMPTA

 OM EL KHAIR FOOD
NEGOCE SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE RAJA COMPTA
حي النجاة 6قم 34 زنقة بني مالل 

سوق السبت اوالد النمة الفقيه بن 
صالح ، 23550، سوق السبت اوالد 

النمة املغرب
 OM EL KHAIR FOOD NEGOCE

SARL AU شركة ذات مسؤولية 
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محدودة ذات الشريك الوحيد
 DR OLD وعنوا3 مقرها اإلجتماعي
 ZAHRA CR OLD ZMAM ROUTE
 FKIH BEN SALAH SOUK SEBT -

MAROC 23550 سوق السبت
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
4989

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   0(
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 OM  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 EL KHAIR FOOD NEGOCE SARL

.AU
 : بإيجاز  الشركة  غرض 

.TRAITEUR +LE NEGOCE
 DR OLD : عنوا3 املقر االجتماعي
 ZAHRA CR OLD ZMAM ROUTE
 FKIH BEN SALAH SOUK SEBT -

.MAROC 23550 سوق السبت
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
 MOHAMED CHAHRI السيد 
د6هم   (00 بقيمة  حصة   : 1.000

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 CHAHRI MOHAMED السيد 
 HAY RAJA SOUK SEBT عنوانه)ا) 

23550 سوق اليبت املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
 MOHAMED CHAHRI السيد 
 HAY RAJA SOUK SEBT عنوانه)ا) 

23550 سوق السبت املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتا6يخ  بن صالح  بالفقيه  االبتدائية 
23 فبراير 2022 تحت 6قم 69/2022.
473I

STE AYAD CONSULTING SARL

STE MERY TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE AYAD CONSULTING SARL
 RUE MOULAY AHMED

 LAGRARI IMMEUBLE HAMZA
 2EME ETAGE APPT N°9 ،
60000، OUJDA MAROC

STE MERY TRAVAUX شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي تجزئة 

الوحدة 6قم 257) - 10000 وجدة 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
3425(

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   20(9 أكتوبر   0(
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MERY TRAVAUX
االعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املتنوعة و الشناء.
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
وجدة   10000  -  (257 الوحدة 6قم 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (0.000 الشركة:  6أسمال  مشلغ 

د6هم، مقسم كالتالي:
السيدة مريم بلعيني : 00) حصة 

بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  مريم  بلعيني  السيدة 
زنقة  الوحدة  تجزئة  املحمدي  حي 
نعما3 بن بشر 6قم 23 10000 وجدة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

السيدة بلعيني مريم عنوانه)ا) حي 
املحمدي تجزئة الوحدة زنقة نعما3 
بن بشر 6قم 23 10000 وجدة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر   23 بتا6يخ  بوجدة  التجا6ية 

9)20 تحت 6قم )4)3.
474I

HORICOM

FROCLIMAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

HORICOM
21AV HASSAN II APPT N°4 VN-
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
FROCLIMAROC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 6قم 17 
مكر6 زنقة الحاج 6حال مسكيني - 

50000 مكنا1 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

5549(
في  مؤ6خ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   2022 يناير   20
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.FROCLIMAROC
أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الكهرباء
التكييف-التبريد

األشغال املختلفة.
 17 6قم   : عنوا3 املقر االجتماعي 
 - مسكيني  6حال  الحاج  زنقة  مكر6 

50000 مكنا1 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (0.000 الشركة:  6أسمال  مشلغ 

د6هم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

املصطفى  املسعودي  السيد 
عنوانه)ا) 6قم 43) كاميليا ) 50000 

مكنا1 املغرب.
عنوانه)ا)  فاطمة  طالب  السيدة 
 50000 كاميليا  تجزئة   (43 6قم 

مكنا1 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
املصطفى  املسعودي  السيد 
عنوانه)ا) 6قم 43) كاميليا ) 50000 

مكنا1 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   22 بتا6يخ  بمكنا1  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 733.
475I

TANWIR AUDIT ET CONSEIL

AUBERGE AUSTA GORM
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

AUBERGE AUSTA GORM شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي دوا6 
سيدي 6باط جماعة سيدي وساي 

اشتوكة ايت باها - 80000 ايت باها 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
25495

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   202( دجنبر   (0
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AUBERGE AUSTA GORM
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دا6   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الضيافة

تنظيم الرحالت وفعاليات التنزه.
دوا6   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
وساي  سيدي  جماعة  6باط  سيدي 
اشتوكة ايت باها - 80000 ايت باها 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 550.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
 (00  : يامنة  عدي  بن  السيدة 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة.
00) حصة   : السيدة انجا6 سلمى 

بقيمة 00) د6هم للحصة.
السيدة انجا6 صفاء : 00) حصة 

بقيمة 00) د6هم للحصة.
200 حصة   : السيد انجا6 عدنا3 

بقيمة 00) د6هم للحصة.
 5000  : ابراهيم  انجا6  السيد 

بقيمة 00) د6هم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  ابراهيم  انجا6  السيد 
الداخلة  حي   9 6قم  زايزافو3  زنقة 

اكادير 80000 اكادير املغرب.
السيدة بن عدي يامنة عنوانه)ا) 
الداخلة  حي   9 6قم  زايزافو3  زنقة 

اكادير 80000 اكادير املغرب.
عنوانه)ا)  سلمى  انجا6  السيدة 
الداخلة  حي   9 6قم  زايزافو3  زنقة 

اكادير 80000 اكادير املغرب.
عنوانه)ا)  صفاء  انجا6  السيدة 
الداخلة  حي   9 6قم  زايزافو3  زنقة 

اكادير 80000 اكادير املغرب.
عنوانه)ا)  عدنا3  انجا6  السيد 
الداخلة  حي   9 6قم  زايزافو3  زنقة 

اكادير 80000 اكادير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  ابراهيم  انجا6  السيد 
الداخلة  حي   9 6قم  زايزافو3  زنقة 

اكادير 80000 اكادير املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   2( بتا6يخ  بانزكا3  االبتدائية 

2022 تحت 6قم 310.
471I

HORICOM

NEW VISION COMPTA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HORICOM
21AV HASSAN II APPT N°4 VN-
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
NEW VISION COMPTA شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي عما6ة 90 
شقة 0) تجزئة أشرف - 50000 

مكنا1 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
55547

 25 في  مؤ6خ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   2022 فبراير 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 NEW  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.VISION COMPTA
محاسب   : غرض الشركة بإيجاز 

مستقل.
عما6ة   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
 50000 0) تجزئة أشرف -  90 شقة 

مكنا1 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الرحمن  عشد  الوزاني  السيد 
تجزئة   (0 90 شقة  عنوانه)ا) عما6ة 

أشرف 50000 مكنا1 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

الرحمن  عشد  الوزاني  السيد 
تجزئة   (0 90 شقة  عنوانه)ا) عما6ة 

أشرف 50000 مكنا1 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   25 بتا6يخ  بمكنا1  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 800.
477I

( FIDUCIAIRE LHAZMIR MOHAMED ( FLM

STE WIAN STN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE LHAZMIR
( MOHAMED ( FLM

6قم 30 مكر6 زنقة شيخ الإلسالم 
بلعربي الواد لحمر ، 52000، 

الرشيدية املغرب
STE WIAN STN شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 6قم 4 

زنقة تفراوت الواد لحمر - 52000 
الرشيدية املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
(5197

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   09
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.WIAN STN
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
 Commissionnaire Gérant

d’entreprise
 TRAVAUX DIVERS OU

 CONSTRUCTION
.NÉGOCE

 4 6قم   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
 52000  - لحمر  الواد  تفراوت  زنقة 

الرشيدية املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 
د6هم، مقسم كالتالي:

 : حفيض  علوي  صالحي  السيد 
د6هم   50.000 بقيمة  حصة   500

للحصة.
السيد صالحي علوي موالي أحمد 
د6هم   50.000 بقيمة  حصة   500  :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
حفيض  علوي  صالحي  السيد 
امدغرة  تزناقت  قصر  عنوانه)ا) 

52000 الرشيدية املغرب.
السيد صالحي علوي موالي أحمد 
امدغرة  تزناقت  قصر  عنوانه)ا) 

52000 الرشيدية املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد صالحي علوي موالي أحمد 
امدغرة  تزناقت  قصر  عنوانه)ا) 

52000 الرشيدية املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 2( بتا6يخ  بالرشيدية  االبتدائية 

فبراير 2022 تحت 6قم 248.
478I

اىتمانية الرشاد

 SOCIÉTÉ شركة كيالس 
CULASSES

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

اىتمانية الرشاد
53 شا6ع لحسن ويدا6 بن جدية 
الدا6 الشيصاء ، 20)20، الدا6 

الشيصاء املغرب
 SOCIÉTÉ 1شركة كيال 

CULASSES شركة ذات املسؤولية 
املحدودة)في طو6 التصفية)

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي زنقة 05 
6قم 32 حي أ6سال3 الدا6الشيضاء - 

20450 الدا6 الشيضاء املغرب.
حل شركة

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.792(3

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
)202 تقر6 حل  27 شتنبر  املؤ6خ في 
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املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
 SOCIÉTÉ CULASSES 1شركة كيال
د6هم   1.537.500,00 مشلغ 6أسمالها 
 05 زنقة  اإلجتماعي  مقرها  وعنوا3 
 - الدا6الشيضاء  أ6سال3  حي   32 6قم 
الدا6 الشيضاء املغرب نتيجة   20450

ل : توقيف الشركة .
 05 و حدد مقر التصفية ب زنقة 
 - الدا6الشيضاء  أ6سال3  حي   32 6قم 

20400 الدا6الشيضاء املغرب. 
و عي3:

 CHANTAL شانتال  السيد)ة) 
عنوانه)ا)  و   BONNAGUE بوناك 
محمد  شا6ع  اوناصر  اقامة   ((93
 20450 الشيضاء  الساد1 
)ة)  كمصفي  املغرب  الدا6الشيضاء 

للشركة.
الحدود  اإلقتضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تشليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 
حي أ6سال3 الدا6   32 6قم   05 زنقة   :

الشيضاء وهو مقر الشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (7 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

فبراير 2022 تحت 6قم 3405)8.

479I

HORICOM

AL AAHD INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

HORICOM
21AV HASSAN II APPT N°4 VN-
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
AL AAHD INVEST شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 6قم 77) 
الطابق األول تجزئة جنا3 مكنا1 

2 - 50000 مكنا1 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

55537

في  مؤ6خ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   2022 يناير   27
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 AL  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AAHD INVEST
اإلنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقا6ي
أشغال الشناء املختلفة.

عنوا3 املقر االجتماعي : 6قم 77) 
الطابق األول تجزئة جنا3 مكنا1 2 

- 50000 مكنا1 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مشلغ 6أسمال الشركة: 500.000.) 

د6هم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  حمزة  مولودي  السيد 
الطابق األول تجزئة جنا3   (77 6قم 

مكنا1 2 50000 مكنا1 املغرب.
القاد6  عشد  حمداني  السيد 
جنا3  تجزئة   (77 6قم  عنوانه)ا) 

مكنا1 2 50000 مكنا1 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
القاد6  عشد  حمداني  السيد 
جنا3  تجزئة   (77 6قم  عنوانه)ا) 

مكنا1 2 50000 مكنا1 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   25 بتا6يخ  بمكنا1  التجا6ية 

2022 تحت 6قم )79.
480I

Advance Center

UBYDATA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Advance Center
 Villa 9k4 Rue Annajd Hay Riad ،

10020، Rabat Maroc
UBYDATA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي فيال 9ك4 
زنقة النجد ، حي الرياض - 00)0) 

الرباط املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
(580(3

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   2022 يناير   (9
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.UBYDATA
مكتب   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الد6اسات واالستطالعات والشحوث.

عنوا3 املقر االجتماعي : فيال 9ك4 
 (0(00  - حي الرياض   ، زنقة النجد 

الرباط املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
السيد علي اليوبي : 000.) حصة 

بقيمة 00) د6هم للحصة.
السيد علي اليوبي : 000.) بقيمة 

00) د6هم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  اليوبي  علي  السيد 
 3 6قم  ما16   3 اقامة   ( املسيرة 

2000) التما6ة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  اليوبي  علي  السيد 
 3 6قم  ما16   3 اقامة   ( املسيرة 

2000) تما6ة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   (7 بتا6يخ  بالرباط  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 22277).
48(I

TANWIR AUDIT ET CONSEIL

AMALENS OPTICAL
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

AMALENS OPTICAL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 6قم 30 
عما6ة 0) ازاغا6 اد6ا6 اكادير - 80000 

اكادير املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

50139
في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   2022 يناير   (8
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AMALENS OPTICAL
: مشصراتي  غرض الشركة بإيجاز 

واخصائي النظا6ات.
 30 6قم   : عنوا3 املقر االجتماعي 
عما6ة 0) ازاغا6 اد6ا6 اكادير - 80000 

اكادير املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
000.) حصة   : السيدة نعيم امل 

بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  امل  نعيم  السيدة 
اقامة 6ياض فونتي ) 6قم 53 بنسركاو 

اكادير 80000 اكادير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
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عنوانه)ا)  امل  نعيم  السيدة 
اقامة 6ياض فونتي ) 6قم 53 بنسركاو 

اكادير 80000 اكادير املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   25 بتا6يخ  باكادير  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 08725).

482I

CABINET BOUZIDI

SOCIETE AGRAW
إعال3 متعدد القرا6ات

CABINET BOUZIDI

عند مكتب الشوزيدي ص.ب 25) 

الناظو6 ، 12000، الناظو6 املغرب

SOCIETE AGRAW »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوا3 مقرها االجتماعي: زنقة 

أز6و حي اإلدا6ي بن طيب - 12000 

د6يوش املغرب.

»إعال3 متعدد القرا6ات«
6قم التقييد في السجل التجا6ي: 

.283

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤ6خ في 09 فبراير 2022

تم اتخاذ القرا6ات التالية: 

قرا6 6قم ): الذي ينص على مايلي: 

توثيق تفويت 00) سهم ما بي3 يونس 
بوها6ب و محمد امليجاوي

قرا6 6قم 2: الذي ينص على مايلي: 

يفترض الشريك الوحيد وحده إدا6ة 

ويعتمد  محدودة  غير  لفترة  الشركة 

وفًقا  الجديد  األسا�سي  النظام 
للشريك الوحيد لشركة SARL ، دو3 

إنشاء كيا3 قانوني جديد.

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند 6قم فصل 1 و 7: الذي ينص 

على مايلي: توثيق تفويت 00) سهم ما 
بي3 يونس بوها6ب و محمد امليجاوي

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالد6يوش بتا6يخ 7) فبراير 

2022 تحت 6قم 34.

483I

segex

MEHDI ISTITMAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

segex
 rue Abdelkrim Benjelloun IMB

 16 , App 12 FES BP 2324 ،
30000، fes MAROC

MEHDI ISTITMAR شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي الطابق 
االول 6قم 28 شا6ع سا3 لويس 
طريق عي3 شقف فا1 - 30000 

فا1 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
7(53(

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   2022 يناير   (3
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MEHDI ISTITMAR
أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 
في  الشيع  حق   , أشغال  و  الشناء 

األسواق..
الطابق   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
االول 6قم 28 شا6ع سا3 لويس طريق 
فا1   30000  - فا1  شقف  عي3 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
 (.000  : الجشا6ي  املهدي  السيد 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد املهدي الجشا6ي عنوانه)ا) 
 34000 تاونات  تيسة  العمو6  حي 

تاونات املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد املهدي الجشا6ي عنوانه)ا) 
 34000 تاونات  تيسة  العمو6  حي 

تاونات املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   25 بتا6يخ  بفا1  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 2)0).
484I

SOYACOM

شركة صيدلية بلونكو فاس
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOYACOM
 N°76 AVENUE HASSAN II ،

30000، FES MAROC
شركة صيدلية بلونكو فا1 شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

 94c وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 6قم
تجزءة 6ياض ياسمي3 طريق عي3 
الشقف - 30000 فا1 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
7(5(9

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   202( دجنبر   3(
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
شركة   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

صيدلية بلونكو فا1.
غرض الشركة بإيجاز : صيدالني.

 94c : 6قم  عنوا3 املقر االجتماعي 
عي3  طريق  ياسمي3  6ياض  تجزءة 

الشقف - 30000 فا1 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

مشلغ 6أسمال الشركة: 2.700.000 
د6هم، مقسم كالتالي:

 27000  : ماهر  د6ي�سي  السيد 
بقيمة 00) د6هم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  ماهر  د6ي�سي  السيد 
زنقة احمد بيضاوي حي بد6   9 6قم 

30000 فا1 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  ماهر  د6ي�سي  السيد 
زنقة احمد بيضاوي حي بد6   9 6قم 

30000 فا1 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   24 بتا6يخ  بفا1  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 992.
485I

STE BIKAF INDUSTRI

H.T.D.M
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

STE BIKAF INDUSTRI
 HAY LAHROUCH EL JADID

 GOURRAMA ، 52302،
GOURRAMA MAROC

H.T.D.M شركة ذات املسؤولية 
املحدودة)في طو6 التصفية)

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 6قم )0 
زنقة محمد بن الحسن الوزاني حي 
سيدي الغازي بن العربي موالي 
علي الشريف الريصاني - 52000 

الرشيدية املغرب.
حل شركة

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.(2373

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقر6 حل   2022 يناير   (0 املؤ6خ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
 (00.000 6أسمالها  مشلغ   H.T.D.M
د6هم وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 6قم 
زنقة محمد بن الحسن الوزاني   0(
حي سيدي الغازي بن العربي موالي 
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 52000  - الريصاني  الشريف  علي 
عدم   : ل  نتيجة  املغرب  الرشيدية 

مزاولة اي نشاط.
 0( و حدد مقر التصفية ب 6قم 
زنقة محمد بن الحسن الوزاني حي 
موالي  العربي  بن  الغازي  سيدي 
 52000  - الريصاني  الشريف  علي 

الرشيدية املغرب. 
و عي3:

و  موساوي  شادية  السيد)ة) 
تالسينت  الجديد  الحي  عنوانه)ا) 
املغرب  بوعرفة   1(200 فجيج 

كمصفي )ة) للشركة.
الحدود  اإلقتضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تشليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية : 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (5 بتا6يخ  بالرشيدية  االبتدائية 

فبراير 2022 تحت 6قم 90.
481I

SOYACOM

كاموطراف
إعال3 متعدد القرا6ات

SOYACOM
 N°76 AVENUE HASSAN II ،

30000، FES MAROC
كاموطراف »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
وعنوا3 مقرها االجتماعي: شا6ع 

موالي اسماعيل - 32500 ميسو6 
املغرب.

»إعال3 متعدد القرا6ات«
6قم التقييد في السجل التجا6ي: 

.(35
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤ6خ في 28 دجنبر )202
تم اتخاذ القرا6ات التالية: 

قرا6 6قم ): الذي ينص على مايلي: 
الزيادة في 6اسمال الشركة

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 
النظام األسا�سي التالية: 

بند 6قم 1: الذي ينص على مايلي: 
تحديد 6اسمال الشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   21 بتا6يخ  بشوملا3  االبتدائية 
2022 تحت 6قم 16/2022.

487I

CABINET BOUZIDI

 TRANSPORT MOHAMED
NADOR

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CABINET BOUZIDI
عند مكتب الشوزيدي ص.ب 25) 
الناظو6 ، 12000، الناظو6 املغرب
 TRANSPORT MOHAMED
NADOR شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي حي والد 
لحسن زنقة 31 6قم 3 - 12000 

ناظو6 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
23113

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   0(
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 TRANSPORT MOHAMED

.NADOR
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشضائع لآلخرين.
حي والد   : عنوا3 املقر االجتماعي 
 12000  -  3 6قم   31 زنقة  لحسن 

ناظو6 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
 (.000  : الهوا6ي  محمد  السيد 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الهوا6ي  محمد  السيد 
 3 6قم   31 زنقة  لحسن  والد  حي 

12000 ناظو6 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  الهوا6ي  محمد  السيد 
 3 6قم   31 زنقة  لحسن  والد  حي 

12000 ناظو6 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضو6 بتا6يخ 5) فبراير 

2022 تحت 6قم 217.
488I

EXAUDICO

EM LUXURY TRANSPORT
إعال3 متعدد القرا6ات

EXAUDICO
 rue du marché Maarif 30 ، ,

20000، CASABLANCA MAROC
 EM LUXURY TRANSPORT

»شركة ذات املسؤولية املحدودة 
ذات الشريك الوحيد«

وعنوا3 مقرها االجتماعي: 6قم ), 
شا6ع بشير لعلج إقامة برستيج فال 
فلو6ي، معا6يف - 20000 الدا6 

الشيضاء املغرب.
»إعال3 متعدد القرا6ات«

6قم التقييد في السجل التجا6ي: 
.4(318(

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤ6خ في )3 يناير 2022

تم اتخاذ القرا6ات التالية: 
الذي ينص على  قرا6 6قم األول: 
مايلي: إستقالة السيدة نجالء زمو6ي 

من تسيير الشركة 
الذي ينص على   : قرا6 6قم الثاني 
كوملا3  سامي  السيد  تعيي3  مايلي: 

كمسير مشترك للشركة 
الذي ينص على  قرا6 6قم الثالث: 
مايلي: تعيي3 السيد كوملا3 جيستينو 

كمسير مشترك للشركة 
الذي ينص على  قرا6 6قم الرابع: 
األسا�سي  للنظام  نسبي  تغيير  مايلي: 

للشركة 

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

على  ينص  الذي   :  (5 6قم  بند 

تعيي3 السيد سامي كوملا3 و  مايلي: 

كمسيرين  جيستينو  كوملا3  السيد 

مشتركي3 للشركة ملدة غير محدودة 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

فبراير 2022 تحت 6قم 8)78.

489I

SOYACOM

صوميسطراف

إعال3 متعدد القرا6ات

SOYACOM

 N°76 AVENUE HASSAN II ،

30000، FES MAROC

صوميسطراف »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوا3 مقرها االجتماعي: 6قم 82) 

شا6ع القرويي3 طريق عي3 الشقف 

- - فا1 املغرب.

»إعال3 متعدد القرا6ات«

6قم التقييد في السجل التجا6ي: 

.43139

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤ6خ في 28 دجنبر )202

تم اتخاذ القرا6ات التالية: 

قرا6 6قم ): الذي ينص على مايلي: 

الزيادة في 6اسمال الشركة

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند 6قم 1: الذي ينص على مايلي: 

تحديد 6اسمال الشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   0( بتا6يخ  بفا1  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 7)5.

490I
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ADVOLIS

XANTRA BUILDING
إعال3 متعدد القرا6ات

ADVOLIS
 N°59,BD MED V,IMM

 AMRANI,3EME ETAGE OUJDA،
60000، oujda MAROC

XANTRA BUILDING »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوا3 مقرها االجتماعي: طريق 
جرادة تجزئة طيب عما6ة 74 ، 

الطابق الثاني شقة 6قم 4) - 10000 
وجدة املغرب.

»إعال3 متعدد القرا6ات«
6قم التقييد في السجل التجا6ي: 

.30095
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤ6خ في 03 فبراير 2022
تم اتخاذ القرا6ات التالية: 

على  ينص  الذي   :0( 6قم  قرا6 
تحيي3  الوحيد  الشريك  قر6  مايلي: 

القانو3 األسا�سي للشركة.
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
: الذي  بند 6قم القانو3 االسا�سي 
القانو3  تحيي3  مايلي:  على  ينص 

االسا�سي
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   23 بتا6يخ  بوجدة  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 01).
49(I

CABINET BADREDDINE

LE MARCHE DES SAVEURS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

CABINET BADREDDINE
279 أ مسيرة ) اقامة هني الشقة 

6قم ) ، 0، مراكش املغرب
 LE MARCHE DES SAVEURS

شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 
طو6 التصفية)

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 439 
املنطقة الصناعية سيدي غانم - 

40000 مراكش املغرب.

حل شركة
6قم التقييد في السجل التجا6ي 

.80923
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
2022 تقر6 حل  02 فبراير  املؤ6خ في 
 LE شركة ذات املسؤولية املحدودة 
مشلغ   MARCHE DES SAVEURS
وعنوا3  د6هم   (00.000 6أسمالها 
املنطقة   439 اإلجتماعي  مقرها 
 40000  - غانم  سيدي  الصناعية 
مراكش املغرب نتيجة ل : طشقا للشند 

40 من القانو3 االسا�سي للشركة.
 439 ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 - غانم  سيدي  الصناعية  املنطقة 

40000 مراكش املغرب. 
و عي3:

 DIDIER MIOLLAN السيد)ة) 
 CHEMIN PETITS عنوانه)ا)  و 
CAMPS-04(90 * * فرنسا كمصفي 

)ة) للشركة.
الحدود  اإلقتضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تشليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية : 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   28 بتا6يخ  بمراكش  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 33338).
492I

Cap Conseils

 RELAX SALAM COFFEE 
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

Cap Conseils
 Bd Ibrahim Roudani ، ,303
20390، Casablanca Maroc

 RELAX SALAM COFFEE SARL 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي قسمة 
GH3A ، املشنى 23 ، املتجر )5 ، 
مديونة - 29490 الدا6 الشيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

503337

في  مؤ6خ  حر  عقد  بمقت�سى 

القانو3  إعداد  تم   202( ماي   03

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 RELAX : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.SALAM COFFEE SARL

مقهى   : بإيجاز  الشركة  غرض 

 ، كريم  آيس  محل   ، شاي  غرفة   ،

حلويات ، شوكوالتة.

قسمة   : االجتماعي  املقر  عنوا3 

 ،  5( املتجر   ،  23 املشنى   ،  GH3A

الشيضاء  الدا6   29490  - مديونة 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 20.000 الشركة:  6أسمال  مشلغ 

د6هم، مقسم كالتالي:

 (00  : السيد عشد الكريم مود3 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة.

حصة   (00  : متاعي  زهير  السيد 

بقيمة 00) د6هم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

مود3  الكريم  عشد  السيد 

عنوانه)ا) الدا6 الشيضاء 20000 الدا6 

الشيضاء املغرب.

عنوانه)ا)  متاعي  زهير  السيد 

20000 الدا6 الشيضاء  الدا6 الشيضاء 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  متاعي  زهير  السيد 

20000 الدا6 الشيضاء  الدا6 الشيضاء 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (8 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

ماي )202 تحت 6قم -.

493I

SOYACOM

UNIKARO
إعال3 متعدد القرا6ات

SOYACOM
 N°76 AVENUE HASSAN II ،

30000، FES MAROC
UNIKARO »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
وعنوا3 مقرها االجتماعي: 6قم 33 
6ياض دالية ابن خطيب الطابق 

االول حي االزهر طريق عي3 الشقف 
- - فا1 املغرب.

»إعال3 متعدد القرا6ات«
6قم التقييد في السجل التجا6ي: 

.50915
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤ6خ في 29 دجنبر )202
تم اتخاذ القرا6ات التالية: 

قرا6 6قم ): الذي ينص على مايلي: 
الزيادة في 6اسمال الشركة

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 
النظام األسا�سي التالية: 

بند 6قم 1: الذي ينص على مايلي: 
تحديد 6اسمال الشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   25 بتا6يخ  بفا1  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 029).

494I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

LAARADI TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

SABAH INFO YOUSSOUFIA
الرقم ) العما6ة )9 الحي الحسني 
منطقة األنشطة االقتصادية ، 

41300، اليوسفية املغرب
LAARADI TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 6قم )) 
زنقة الواد حي السعادة - 41300 

اليوسفية املغرب.
تفويت حصص

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.(45(
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بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2022 فبراير   2( في  املؤ6خ 

املصادقة على :
دليل  محمد  )ة)  السيد  تفويت 
أصل  من  اجتماعية  حصة   500
000.) حصة لفائدة السيد )ة) عشد 
فبراير   2( بتا6يخ  الخراشفي  الفتاح 

.2022
شفيق  )ة)  السيد  تفويت 
500 حصة اجتماعية من  الشغداوي 
السيد  لفائدة  حصة   (.000 أصل 
)ة) عشد الفتاح الخراشفي بتا6يخ )2 

فبراير 2022.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 24 بتا6يخ  باليوسفية  االبتدائية 

فبراير 2022 تحت 6قم 13.
495I

POLY FISC 

SOCIETE DREAMS IMA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

POLY FISC
 SIDI BERNOUSSI

 CASABLANCA، 20600،
CASABLANCA MAROC

SOCIETE DREAMS IMA شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي إقمة نو6 
)22 د6وآ برشيد الدا6 الشيضاء 

7300 الدا6 الشيضاء املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.532727

الوحيد  الشريك  قرا6  بمقت�سى 
تم تحويل   2022 يناير   (9 املؤ6خ في 
للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
برشيد  د6وآ   22( نو6  »إقمة  من 
الشيضاء  الدا6   7300 الشيضاء  الدا6 
»9)) شا6ع عشد املومن  إلى  املغرب« 
الدا6   (8 6قم  شقة  6قم   2 آطشق 
الشيضاء  الدا6   7300  - الشيضاء 

املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (1 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

فبراير 2022 تحت 6قم 3254)8.
491I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

LAARADI TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA
الرقم ) العما6ة )9 الحي الحسني 
منطقة األنشطة االقتصادية ، 

41300، اليوسفية املغرب
LAARADI TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
و عنوا3 مقرها االجتماعي 6قم )) 
زنقة الواد حي السعادة - 41300 

اليوسفية .
تحويل الشكل القانوني للشركة

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.(45(

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤ6خ في )2 فبراير 2022 تم تحويل 
الشكل القانوني للشركة من »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة« إلى »شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتا6يخ  باليوسفية  االبتدائية 

فبراير 2022 تحت 6قم 13.
497I

POLY FISC 

SOCIETE DREAMS IMA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

POLY FISC
 SIDI BERNOUSSI

 CASABLANCA، 20600،
CASABLANCA MAROC

SOCIETE DREAMS IMA شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي إقمة نو6 
)22 د6وآ برشيد - 00)21 برشيد 

املغرب.
تفويت حصص

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.1573

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2022 يناير   (9 في  املؤ6خ 

املصادقة على :

أحمد فضول  )ة)  السيد  تفويت 
500 حصة اجتماعية من أصل 500 
حصة لفائدة السيد )ة) سعيد جفي3 

بتا6يخ 9) يناير 2022.
عرفي  سعيد  )ة)  السيد  تفويت 
500 حصة اجتماعية من أصل 500 
حصة لفائدة السيد )ة) سعيد جفي3 

بتا6يخ 9) يناير 2022.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
فبراير   08 بتا6يخ  ببرشيد  االبتدائية 

2022 تحت 6قم 28).
498I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

LAARADI TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي3 مسير جديد للشركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA
الرقم ) العما6ة )9 الحي الحسني 
منطقة األنشطة االقتصادية ، 

41300، اليوسفية املغرب
LAARADI TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 6قم )) 
زنقة الواد حي السعادة - 41300 

اليوسفية املغرب .
تعيي3 مسير جديد للشركة

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.(45(

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تعيي3   2022 )2 فبراير  املؤ6خ في 
السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 
الخراشفي عشد الفتاح كمسير وحيد

تشعا لقشول استقالة املسير.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتا6يخ  باليوسفية  االبتدائية 

فبراير 2022 تحت 6قم 13.
499I

POLY FISC 

SOCIETE DREAMS IMA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي3 مسير جديد للشركة

POLY FISC
 SIDI BERNOUSSI

 CASABLANCA، 20600،

CASABLANCA MAROC

SOCIETE DREAMS IMA شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي إقمة 

نو6 )22 د6وآ برشيد - 7300 الدا6 

الشيضاء املغرب.

تعيي3 مسير جديد للشركة
6قم التقييد في السجل التجا6ي 

.1573

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم تعيي3   2022 يناير   (9 املؤ6خ في 

مسير جديد للشركة السيد)ة) جفي3 

سعيد كمسير وحيد

تشعا إلقالة مسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   08 بتا6يخ  ببرشيد  االبتدائية 

2022 تحت 6قم 28).

500I

GOLDEN KNOWLEDGE

GOLDEN KNOWLEDGE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

GOLDEN KNOWLEDGE

 RUE AL ANDALOS IMM AL

 AHBAS NR 15 CENTRE VILLE

 AL HOCEIMA ، 32000، AL

HOCEIMA MAROC

GOLDEN KNOWLEDGE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي زنقة 

االندلس غما6ة االحشا1 الشقة 6قم 

5) مركز املدينة الحسيمة - 32000 

الحسيمة املغرب.

تفويت حصص
6قم التقييد في السجل التجا6ي 

.(3532

الوحيد  الشريك  قرا6  بمقت�سى 

تمت   2022 يناير   04 في  املؤ6خ 

املصادقة على :

جابة  نزهة  )ة)  السيد  تفويت 

أصل  من  اجتماعية  حصة   (.287

287.) حصة لفائدة السيد )ة) نزهة 

جابة بتا6يخ 04 يناير 2022.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
االبتدائية بالحسيمة بتا6يخ 04 يناير 

2022 تحت 6قم 2022/01.
50(I

Etude Maître NOUHI NOUREDDINE

MB ELEVATION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 Etude Maître NOUHI
NOUREDDINE

Gueliz Gueliz، 40001، مراكش 
املغرب

MB ELEVATION شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 09) شا6ع 
عشد الكريم الخطابي اقامة جواد 
09) ط 3 شقة 43 جليز مراكش - 

)4000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

(23083
في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   202( دجنبر   24
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 MB  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ELEVATION
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
 immeuble, Promotion

.immobilière, construction
عنوا3 املقر االجتماعي : 09) شا6ع 
جواد  اقامة  الخطابي  الكريم  عشد 
 - جليز مراكش   43 شقة   3 ط   (09

)4000 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
السيدة ملياء اغيدي : 500 حصة 

بقيمة 00) د6هم للحصة.
 500  : السيد عشد القاد6 يوجيل 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  اغيدي  ليماء  السيدة 

مراكش 40000 مراكش املغرب.

يوجيل  القاد6  عشد  السيد 

فرنسا   93700 فرنسا  عنوانه)ا) 

فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  اغيدي  ملياء  السيدة 

مراكش )4000 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   24 بتا6يخ  بمراكش  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 33255).

502I

fiduciaire al hayat

FIDUCIAIRE AL HAYAT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

fiduciaire al hayat

 Av Marrakech et Acacias

 Résidence Al ferdaouss 1er

 étage numéro 2 Tanger ،

90000، tanger maroc

FIDUCIAIRE AL HAYAT شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي شا6ع 

تشيكوفسكي إقامة جوبا ب 6قم 7 - 

90000 طنجة املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
6قم التقييد في السجل التجا6ي 

.33823

الوحيد  الشريك  قرا6  بمقت�سى 

تم تحويل   2022 يناير   03 املؤ6خ في 

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

»شا6ع تشيكوفسكي إقامة جوبا ب 
إلى  طنجة املغرب«   90000  -  7 6قم 
إقامة  أكاسيا1  و  مراكش  »زاوية 
 90000 -  2 ) 6قم  الفردو1 الطابق 

طنجة املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   25 بتا6يخ  بطنجة  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 189.
503I

STE TIB COMPT SARL AU

MBAS IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE TIB COMPT SARL AU
ملتقى شا6ع املرابطي3 وزنقة 

الشخا6ي إقامة بغدادي مكتب 6قم 
05 ، 10000، وجدة املغرب

MBAS IMMOBILIER شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي الشقة 5) 
عما6ة لعلج زنقة بنو مرين الطابق 

الثاني - 10000 وجدة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

38853
في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   (0
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 MBAS : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.IMMOBILIER
التطوير   : بإيجاز  غرض الشركة 

العقا6ي.
الشقة   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
5) عما6ة لعلج زنقة بنو مرين الطابق 

الثاني - 10000 وجدة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
 500  : السعدي  السيد عشد هللا 
حصة بقيمة 50.000 د6هم للحصة.

السيد املهدي بيروك : 500 حصة 
بقيمة 50.000 د6هم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السعدي  هللا  عشد  السيد 
عنوانه)ا) شا6ع االمير موالي الحسن 

غولف اسلي 10000 وجدة املغرب.
عنوانه)ا)  بيروك  املهدي  السيد 
حي املسيرة شا6ع محمد الساد1 6قم 

27 10000 وجدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السعدي  هللا  عشد  السيد 
عنوانه)ا) شا6ع االمير موالي الحسن 

غولف اسلي 10000 وجدة املغرب
عنوانه)ا)  بيروك  املهدي  السيد 
حي املسيرة شا6ع محمد الساد1 6قم 

27 10000 وجدة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   24 بتا6يخ  بوجدة  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 2)).
504I

fiduciaire al hayat

FAST CONF
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

fiduciaire al hayat
 Av Marrakech et Acacias

 Résidence Al ferdaouss 1er
 étage numéro 2 Tanger ،

90000، tanger maroc
FAST CONF شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي حي املجد 

زنقة ب 6قم 95 قطعة 973 - 
90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
(2474(

 (5 في  مؤ6خ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   2022 فبراير 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 FAST  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.CONF
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صناعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
النسيج.

عنوا3 املقر االجتماعي : حي املجد 
زنقة ب 6قم 95 قطعة 973 - 90000 

طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
300 حصة   : السيد فريدي أيوب 

بقيمة 00) د6هم للحصة.
السيدة 6نشوك نعيمة : 700 حصة 

بقيمة 00) د6هم للحصة.
300 بقيمة   : السيد فريدي أيوب 

00) د6هم.
السيدة 6نشوك نعيمة : 700 بقيمة 

00) د6هم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  أيوب  فريدي  السيد 
الزمو6ي 3 عالء ) الطابق 4 6قم 78 

90000 طنجة املغرب.
عنوانه)ا)  نعيمة  6نشوك  السيدة 
حي بنكيرا3 زنقة 29 6قم 3) 90000 

طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  أيوب  فريدي  السيد 
الزمو6ي 3 عالء ) الطابق 4 6قم 78 

90000 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   2( بتا6يخ  بطنجة  التجا6ية 

2022 تحت 6قم )2474).
505I

NEOCOMPTADUNORD

F-D MAX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NEOCOMPTADUNORD
 RUE ALGISERAS IB RAJAE 3

 ETAGE N°34 TANGER ، 90000،
TANGER MAROC

F-D MAX شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 29 شا6ع 
عمر ابن العاص الطابق الثالث 6قم 

21 - 90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
(24827

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   07
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 F-D  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. MAX
موزع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

زيوت التشحيم السيا6ات.
- بيع زيوت محركات السيا6ات..

29 شا6ع  عنوا3 املقر االجتماعي : 
عمر ابن العاص الطابق الثالث 6قم 

21 - 90000 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
الفضيل  العربي  محمد  السيد 
د6هم   (.000 بقيمة  حصة   (00  :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الفضيل  العربي  محمد  السيد 
عنوانه)ا) زنقة بغداد عما6ة بد6 6قم 

7) 90000 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الفضيل  العربي  محمد  السيد 
عنوانه)ا) زنقة بغداد عما6ة بد6 6قم 

7) 90000 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   23 بتا6يخ  بطنجة  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 287)25.

501I

فيكوج دو سو1 ش م م للشريك الوحيد

 STE - نيكيتا ليون ش م م
NIKITA LEON SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

فيكوج دو سو1 ش م م للشريك 
الوحيد

45، شا6ع العقشة، ، 44000، 
الصويرة املغرب

 STE NIKITA - نيكيتا ليو3 ش م م
LEON SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طو6 التصفية)
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي مساكنة 
عند 6ياض لوكاليبتو1 ش.م.م. 
بدوا6 الغزوة، - 44000 الصويرة 

املغرب.
حل شركة

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.5527

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
2022 تقر6 حل  2) فبراير  املؤ6خ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
 STE NIKITA  - نيكيتا ليو3 ش م م 
6أسمالها  مشلغ   LEON SARL
مقرها  وعنوا3  د6هم   (00.000
6ياض  عند  مساكنة  اإلجتماعي 
الغزوة،  بدوا6  ش.م.م.  لوكاليبتو1 
الصويرة املغرب نتيجة ل   44000  -
فسخ عقد التسيير الحر و مغاد6ة   :
فيرو1  تدعيات  بسبب  املغرب 

كو6ونا .
و حدد مقر التصفية ب مساكنة 
عند 6ياض لوكاليبتو1 ش.م.م. بدوا6 

الغزوة، - 44000 الصويرة املغرب. 
و عي3:

السيد)ة) عشد هللا أبال و عنوانه)ا) 
الصويرة   44000 العقشة  شا6ع   45

املغرب كمصفي )ة) للشركة.
الحدود  اإلقتضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تشليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 
: جرد ما تشقى من ممتلكات الشركة و 

بيعها و كدا تصفية الديو3.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالصويرة بتا6يخ 28 فبراير 

2022 تحت 6قم 11.
507I

ELYX CONSULTING

INTRACO DISTRIBUTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ELYX CONSULTING
 5Rue mohammed fakir

 Immeuble Sémiramis-Appt
 n°32-Etage n°10 ، 20000،

CASABLANCA MAROC
INTRACO DISTRIBUTION شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي )3), شا6ع 
عشد املومن الطابق الرابع شقة 1) - 

20042 الدا6 الشيضاء املغرب .
تفويت حصص

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.307(87

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   202( أكتوبر   (4 في  املؤ6خ 

املصادقة على :
والي  نعيمة  )ة)  السيد  تفويت 
أصل  من  اجتماعية  حصة   (.000
)ة)  السيد  لفائدة  حصة   (.000

غزال3 أوبيا بتا6يخ 4) أكتوبر )202.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 (0 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

فبراير 2022 تحت 6قم 2317)8.

508I

AVIFEED SARL AU

اففيد
شركة ذات املسؤولية املحدودة

6فع 6أسمال الشركة

AVIFEED SARL AU
7 زنقة سبتة إقامة الغامي الطابق 
2 املكتب 6قم 8 الدا6 الشيضاء ، 
00)20، الدا6 الشيضاء املغرب
اففيد شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي قطعة 788 
املنطقة الصناعية سابينو نواصر - 

27000 الدا6 الشيضاء املغرب.
6فع 6أسمال الشركة

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.388279
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بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   2020 دجنبر   28 في  املؤ6خ 
قد6ه  بمشلغ  الشركة  6أسمال  6فع 
من  أي  د6هم«   (.000.000«
»3.300.000 د6هم« إلى »4.300.000 
مقاصة  إجراء   : طريق  عن  د6هم« 
مع ديو3 الشركة املحددة املقدا6 و 

املستحقة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

يناير )202 تحت 6قم 710197.

509I

ECO FINANCE

LONE WOLF
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ECO FINANCE
زنقة سقراط إقامة إسالم، 6قم 52 
املعا6يف، 20370، الدا6 الشيضاء 

املغرب
LONE WOLF شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 23 ابن 
منيراملعا6ف الدا6 الشيضاء 20330 

الدا6 الشيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
534(99

في  مؤ6خ  موثق  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   03
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 LONE  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.WOLF
عرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 

إعالني.
 - استغالل املساحات اإلعالنية.

ابن   23  : عنوا3 املقر االجتماعي 
 20330 الشيضاء  الدا6  منيراملعا6ف 

الدا6 الشيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
السيد لحلو يونس : 000.) حصة 

بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  يونس  لحلو  السيد 
شقة  ه  عما6ة  انفا  فوبو6غ  إقامة 
)40 طابق 4 حي املطا6 20230 الدا6 

الشيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  يونس  لحلو  السيد 
شقة  ه  عما6ة  انفا  فوبو6غ  إقامة 
)40 طابق 4 حي املطا6 20230 الدا6 

الشيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

فبراير 2022 تحت 6قم 4738)8.
5(0I

ECO FINANCE

SACRED BOND LEGACY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ECO FINANCE
زنقة سقراط إقامة إسالم، 6قم 52 
املعا6يف، 20370، الدا6 الشيضاء 

املغرب
SACRED BOND LEGACY شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 23 ابن 
منيراملعا6ف الدا6 الشيضاء 20330 

الدا6 الشيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
53420(

في  مؤ6خ  موثق  عقد  بمقت�سى 

تم إعداد القانو3   2022 فبراير   03
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SACRED BOND LEGACY
عرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 

إعالني.
- إعالنات تجا6ية 

 - استغالل املساحات اإلعالنية.
ابن   23  : عنوا3 املقر االجتماعي 
 20330 الشيضاء  الدا6  منيراملعا6ف 

الدا6 الشيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
السيد لحلو يونس : 000.) حصة 

بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  يونس  لحلو  السيد 
شقة  ه  عما6ة  انفا  فوبو6غ  إقامة 
)40 طابق 4 حي املطا6 20230 الدا6 

الشيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  يونس  لحلو  السيد 
شقة  ه  عما6ة  انفا  فوبو6غ  إقامة 
)40 طابق 4 حي املطا6 20230 الدا6 

الشيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

فبراير 2022 تحت 6قم 4739)8.
5((I

ESPACE COMPTA ET CONSEIL

ILF CONS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ESPACE COMPTA ET CONSEIL

8 شا6ع فا1 الطابق األول 6قم ) ، 

90000، طنجة املغرب

ILF CONS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي محج 

موالي 6شيد تجزئة بيلير 6قم 1) 

الطابق ) - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

(24177

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   2022 يناير   21

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 ILF  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CONS

أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشناء.

محج   : االجتماعي  املقر  عنوا3 

 (1 6قم  بيلير  تجزئة  6شيد  موالي 

الطابق ) - 90000 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:

 (.000  : السيد عماد فهمي ليالي 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عماد فهمي ليالي عنوانه)ا) 
 90000  27 6قم   ( كريمة  تجزئة 

طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عماد فهمي ليالي عنوانه)ا) 
 90000  27 6قم   ( كريمة  تجزئة 

طنجة املغرب
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   (7 بتا6يخ  بطنجة  التجا6ية 

2022 تحت 6قم )2))25.
5(2I

زوبير بوتغما1

STE CHAYEE SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

زوبير بوتغما1
اكنول املركز تازة ، 35050، تازة 

املغرب
STE CHAYEE SARL AU شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طو6 التصفية)
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي القد1 2 
مجموعة ) 6قم 93) تازة - 35000 

تازة املغرب.
حل شركة

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.4747

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقر6   202( دجنبر   (4 في  املؤ6خ 
ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 
 STE CHAYEE ذات الشريك الوحيد 
 (00.000 مشلغ 6أسمالها   SARL AU
اإلجتماعي  مقرها  وعنوا3  د6هم 
تازة   (93 6قم   ( 2 مجموعة  القد1 
- 35000 تازة املغرب نتيجة ل : عدم 

املردودية.
374 حي  و حدد مقر التصفية ب 
تازة   35000 املغرب  تازة  السعادة 

املغرب. 
و عي3:

السيد)ة) محمد وادي و عنوانه)ا) 
تازة   35000 تازة  السعادة  حي   374

املغرب كمصفي )ة) للشركة.
الحدود  اإلقتضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تشليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية : 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   22 بتا6يخ  بتازة  االبتدائية 

2022 تحت 6قم 71.
5(3I

IBRA MANAGEMENT

IBN ROCHDE MEDIC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

IBRA MANAGEMENT
 AVENUE MOHAMED 6 IMM
 AILLAL NR 3223EME ETAGE
 APPT 05 - LAAYOUNE - BP

2367، 70000، laayoune maroc
IBN ROCHDE MEDIC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي شا6ع 
طلحة بن زوبير العيو3 العيو3 

70000 العيو3 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

39795
في  مؤ6خ  موثق  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   2022 أبريل   01
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 IBN  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ROCHDE MEDIC
 : بإيجاز  الشركة  غرض 

صيدلية........
شا6ع   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
العيو3  العيو3  زوبير  بن  طلحة 

70000 العيو3 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (0.000 الشركة:  6أسمال  مشلغ 

د6هم، مقسم كالتالي:
 (00  : الشحروي  امل  السيدة 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة.
 (000  : الشحروي  امل  السيدة 

بقيمة 000.000.) د6هم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
الشحروي عنوانه)ا)  امل  السيدة 
 3 طابق   (5 شا6ع اسالم شقة 6قم 
 70000 زنقة والد زيا3 الدا6 الشيظاء 

laayoune املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

الشحروي عنوانه)ا)  امل  السيدة 
 3 طابق   (5 شا6ع اسالم شقة 6قم 
 70000 زنقة والد زيا3 الدا6 الشيظاء 

laayoune املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما16   01 االبتدائية بالعيو3 بتا6يخ 

2022 تحت 6قم 50/2022.

5(4I

ديب برانت

ديپ برانت د - ب
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ديب برانت
شا6ع قطاع الصفاء زنقة اليسر 6قم 

) طنجة ، 90053، طنجة املغرب
ديپ برانت د - ب شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي شا6ع 
قطاع الصفاء زنقة اليسر 6قم ) 

طنجة - 90053 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

(24499
في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   2022 يناير   (3
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
ديپ   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

برانت د - ب.
غرض الشركة بإيجاز : االتصاالت 

واإلعال3.
شا6ع   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
 ( 6قم  اليسر  زنقة  الصفاء  قطاع 

طنجة - 90053 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 420.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:

 2.(00  : اليون�سي  عمر  السيد 
حصة بقيمة 00) د6هم للحصة.

 2.(00  : النصر  وسيم  السيد 
حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  اليون�سي  عمر  السيد 
6قم  املجاهدين  6شيد  موالي  شا6ع 

20 90053 طنجة املغرب.
عنوانه)ا)  النصر  وسيم  السيد 
90053 طنجة  حي امغوغة الصغيرة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  اليون�سي  عمر  السيد 
6قم  املجاهدين  6شيد  موالي  شا6ع 

20 90053 طنجة املغرب
عنوانه)ا)  النصر  وسيم  السيد 
90053 طنجة  حي امغوغة الصغيرة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   (( بتا6يخ  بطنجة  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 385).

5(5I

EXAUDICO

MAECHAD IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

EXAUDICO
 rue du marché Maarif 30 ، ,

20000، CASABLANCA MAROC
MAECHAD IMMO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي إقامة 

شهرزاد 3, الطابق الخامس، 6قم 22 
- 20000 الدا6 الشيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

534225
 (5 في  مؤ6خ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   2022 فبراير 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MAECHAD IMMO
الترويج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقا6ي 
املشنية  املشاني  جميع  وبيع  حيازة 
خالل  من  وتطويرها  املشنية  وغير 
جميع األعمال وتشييد جميع املشاني.

إقامة   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
شهرزاد 3, الطابق الخامس، 6قم 22 

- 20000 الدا6 الشيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
السيد مجد بنكيرا3  

د6هم   (00 بقيمة  حصة   300  :  
للحصة.

 400  : السيد عشدالفتاح بنكيرا3 
حصة بقيمة 00) د6هم للحصة.

 300  : بنكيرا3  غيتة  السيدة 
حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد مجد بنكيرا3  
 ,427 6قم  األفاق  تجزئة  عنوانه)ا)   
الشيضاء  الدا6   20000 كاليفو6ني 

املغرب.
بنكيرا3  عشدالفتاح  السيد 
 ,427 6قم  األفاق  تجزئة  عنوانه)ا) 
الشيضاء  الدا6   20000 كاليفو6ني 

املغرب.
عنوانه)ا)  بنكيرا3  غيتة  السيدة 
كاليفو6ني   ,427 6قم  األفاق  تجزئة 

20000 الدا6 الشيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد مجد بنكيرا3 

 عنوانه)ا) تجزئة األفاق 6قم 427, 
الشيضاء  الدا6   20000 كاليفو6ني 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 0( بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

ما16 2022 تحت 6قم 7572.
5(1I

FIDUCIAIRE DAR DMANA

CHALLENGE ASSURANCES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

FIDUCIAIRE DAR DMANA
 LOT AL FARAH HAJ FATEH

 IMM 20 APT1 ، 20100،
CASABLANCA MAROC

 CHALLENGE ASSURANCES
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 95 

تجزئة حشيشة االلفة حي الحسني 
الدا6الشيضاء - 20210 الدا6الشيضاء 

املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.(94073

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤ6خ في 01 دجنبر )202 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
»95 تجزئة حشيشة االلفة حي الحسني 
20210 الدا6الشيضاء  الدا6الشيضاء - 
»إقامة أملاز عمبر عما6ة  إلى  املغرب« 
حي الحسني إقامة أملاز   (( ًب شقة 
)) حي الحسني  ًب شقة  عمبر عما6ة 
الدا6الشيضاء املغرب املغرب - 20300 

املغرب املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 20 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

يناير 2022 تحت 6قم 82)809.
5(7I

LOGIFIN

 GOLDORAK SECURITY
AND CLEANING

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

LOGIFIN
 RUE OUED ZIZ, RES 20

 CASTILLA, 1ER ETAGE, APP N°
 5, TANGER ، 90010، TANGER

MAROC
 GOLDORAK SECURITY AND

CLEANING شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي اقامة 

الشاوية شا6ع يوسف ابن تاشفي3 
زنقة 6شيد 6ضا الطابق 4 6قم )2 - 

90000 طنجة اململكة املغربية
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

(24907
في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   (4
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 GOLDORAK SECURITY AND

.CLEANING
تهدف   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الشركة في كل من املغرب والخا6ج إلى:

). الحراسة.
2 - وبشكل أعم ، جميع العمليات 
أو  املالية  أو  التجا6ية  أو  الصناعية 
األو6اق املالية أو العقا6ات أو النقل أو 
اللوجستيات أو االستيراد أو التصدير 
أو  العمولة  أو  اإلدا6ة  أو  التمثيل  أو 
أو  السمسرة املتعلقة بشكل مشاشر 
التي  أو  الشركة  بغرض  مشاشر  غير 
يرجح أ3 تسهل توسيعها أو تطويرها..
اقامة   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
تاشفي3  ابن  يوسف  شا6ع  الشاوية 
 -  2( 6قم   4 زنقة 6شيد 6ضا الطابق 

90000 طنجة اململكة املغربية.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
 (50  : الحدومي  ابراهيم  السيد 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة.
850 حصة   : السيدة نوا6 بحا�سي 

بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الحدومي  ابراهيم  السيد 
حي مسنانة قطاع الضياء  عنوانه)ا) 
اململكة  طنجة   90000  2( زنقة 

املغربية.

السيدة نوا6 بحا�سي عنوانه)ا) 02 
الششا6  بئر  شا6ع  الدفل  ساقية  حي 

50)93 مرتيل اململكة املغربية.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الحدومي  ابراهيم  السيد 
حي مسنانة قطاع الضياء  عنوانه)ا) 
اململكة  طنجة   90000  2( زنقة 

املغربية
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   25 بتا6يخ  بطنجة  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 858).
5(8I

conseils gest plus

ORIGINAL MARRAKECH
إعال3 متعدد القرا6ات

conseils gest plus
شا6ع عشد الكريم الخطابي عما6ة 
برج املنا6ة 2 الطابق الخامس 6قم 
25A ، 400000، مراكش املغرب

ORIGINAL MARRAKECH »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوا3 مقرها االجتماعي: 6قم))8 أ 
املسا6 - 40000 مراكش املغرب.

»إعال3 متعدد القرا6ات«
6قم التقييد في السجل التجا6ي: 

.42429
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤ6خ في 4) دجنبر )202
تم اتخاذ القرا6ات التالية: 

قرا6 6قم ): الذي ينص على مايلي: 
بولي3  لو6  السيدة شاليموند  إعفاء 
كمديرة  مهامها  جميع  من  شا6لوط 

مشا6كة.
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند 6قم ): الذي ينص على مايلي: 
عقود  و  التزامات   ، أعمال  جميع 
الشركة ال تصح إال بتوقيع السيدة 
السيد  أو  دينيز  جيسيكا  بليوت 

شاليموند بييغ ميشيل ديديي.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   (4 بتا6يخ  بمراكش  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 477.
5(9I
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FIDUCIAIRE MY CONSEILS

 MONOMERE MACHINE
PLASTIC

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE MY CONSEILS
 RUE 81 N° 12 HAY MOULAY

 ABDELLAH AIN CHOCK ،
20300، CASABLANCA MAROC

 MONOMERE MACHINE
PLASTIC شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي تجزئة 
حازم عما6ة 3) شقة 5 عي3 الشق 
امتداد 2 ما16 - 20830 الدا6 

الشيضاء املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
533797

 02 في  مؤ6خ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   2022 فبراير 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 MONOMERE MACHINE

. PLASTIC
غرض الشركة بإيجاز : املتاجرة و 

الخدمات .
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
عي3 الشق   5 شقة   (3 حازم عما6ة 
الدا6   20830  - ما16   2 امتداد 

الشيضاء املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
السيد الخطاب اسماعيل : 000.) 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
اسماعيل  الخطاب  السيد 
 (3 عما6ة  حازم  تجزئة  عنوانه)ا) 
ما16   2 عي3 الشق امتداد   5 شقة 

20830 الدا6 الشيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
اسماعيل  الخطاب  السيد 
 (3 عما6ة  حازم  تجزئة  عنوانه)ا) 
ما16   2 عي3 الشق امتداد   5 شقة 

20830 الدا6 الشيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

فبراير 2022 تحت 6قم 87)4)8.
520I

AVIFEED SARL AU

اففيد

إعال3 متعدد القرا6ات

AVIFEED SARL AU
7 زنقة سبتة إقامة الغامي الطابق 
2 املكتب 6قم 8 الدا6 الشيضاء ، 
00)20، الدا6 الشيضاء املغرب
اففيد »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد«

وعنوا3 مقرها االجتماعي: 7 زنقة 
سبتة اقامة 6امي الطابق 2 املكتب 
8 7 زنقة سبتة اقامة 6امي الطابق 
2 املكتب 8 20300 الدا6 الشيضاء 

املغرب.
»إعال3 متعدد القرا6ات«

6قم التقييد في السجل التجا6ي: 
.388279

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤ6خ في 0) يونيو 9)20

تم اتخاذ القرا6ات التالية: 
قرا6 6قم ): الذي ينص على مايلي: 
تفويت السيد الدغمي خليل 1.500) 
 33.000 حصة اجتماعية من أصل 

حصة لفائدة السيد برادة محمد
قرا6 6قم 2: الذي ينص على مايلي: 
من  للشركة:  القانوني  الشكل  تغيير 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
ذات  شركة  إلى  وحيد  بشريك 

املسؤولية املحدودة

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند 6قم 1: الذي ينص على مايلي: 

األسا�سي  للقانو3   1 املواد  تعديل 

للشركة 

بند 6قم 7: الذي ينص على مايلي: 

األسا�سي  للقانو3   7 املواد  تعديل 

للشركة 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (( بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

يوليوز 9)20 تحت 6قم 708470.

52(I

FICODEF

 GROUPE SCOLAIRE

BOUAYAD

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي3 مسير جديد للشركة

FICODEF

 AVENUE DES FAR RESIDENCE

 OUMNIA N°9 ، 30000، FES

MAROC

 GROUPE SCOLAIRE BOUAYAD

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي حي واد 

فا1 شا6ع 5 6قم 24 - 30000 فا1 

املغرب.

تعيي3 مسير جديد للشركة

6قم التقييد في السجل التجا6ي 

.28255

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم تعيي3   2022 8) فبراير  املؤ6خ في 

السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

بوعياد منى كمسير آخر

تشعا إلقالة مسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   28 بتا6يخ  بفا1  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 057).

522I

CABINET RAMI EXPERTISE

CHEHIWAT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET RAMI EXPERTISE
 Espace Rihab Fés, Avenue Allal
 ben Abdellah Immb D, N°56,

 5ème étage Bureau 30 ، 30000،
Fés, Maroc

CHEHIWAT شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي شا6ع عشد 
الكريم الخطابي عما6ة بن مو�سى 
الجواش الطابق الثاني فا1. - 

30000 فا1 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
7(32(

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   2022 يناير   28
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. CHEHIWAT
خدمة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

نقل الشضائع والتسليم.
شا6ع   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
بن  عما6ة  الخطابي  الكريم  عشد 
مو�سى الجواش الطابق الثاني فا1. 

- 30000 فا1 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
السيد باعلي جواد : 000.) حصة 

بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
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عنوانه)ا)  جواد  باعلي  السيد 
بياض الصومعة زنقة 24 6قم 43 بني 

مالل 23020 بني مالل املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  جواد  باعلي  السيد 
بياض الصومعة زنقة 24 6قم 43 بني 

مالل 23020 بني مالل املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   (5 بتا6يخ  بفا1  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 718.

523I

louardi compta

ENG LIGHTING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

louardi compta
6قم 21 زنقة عشا1 املسعدي مكتب 

6قم 5 املدينة الجديدة فا1 ، 
30000، فا1 املغرب

ENG LIGHTING شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 6قم 9) 

زنقة ) حي الوفاق عي3 ها6و3 فا1 
- 30090 فا1 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
7(515

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   (7
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 ENG  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LIGHTING
غرض الشركة بإيجاز : التجا6ة في 

املواد الكهربائية

 التصدير و االستراد.
 (9 6قم   : عنوا3 املقر االجتماعي 
) حي الوفاق عي3 ها6و3 فا1  زنقة 

- 30090 فا1 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
 (.000  : السيد يوسف معطالوي 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
معطالوي  يوسف  السيد 
سطا6  تجزئة   374 6قم  عنوانه)ا) 
فا1   30020 فا1  املرجة  سكن 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
معطالوي  يوسف  السيد 
سطا6  تجزئة   374 6قم  عنوانه)ا) 
فا1   30020 فا1  املرجة  سكن 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   25 بتا6يخ  بفا1  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 040).
524I

ESPACE COMPTA ET CONSEIL

S & A LOGISTIQUE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ESPACE COMPTA ET CONSEIL
8 شا6ع فا1 الطابق األول 6قم ) ، 

90000، طنجة املغرب
S & A LOGISTIQUE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 8 شا6ع 
فا1 الطابق ) 6قم 7 - 90000 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

(24197
في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   2022 يناير   20
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 S & A  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.LOGISTIQUE
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشضائع.
شا6ع   8  : عنوا3 املقر االجتماعي 
 90000  -  7 6قم   ( الطابق  فا1 

طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
 (00  : حيو3  مصطفى  السيد 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة.
250 حصة   : السيد نجيب انقا6 

بقيمة 00) د6هم للحصة.
 250  : الفتوح  السيد عشدالشا6ى 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة.
 200  : حيو3  سكينة  السيدة 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة.
حصة   200  : حيو3  طه  السيد 

بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد مصطفى حيو3 عنوانه)ا) 
 (( 6قم   4 طابق  مصر  زنقة   (5

90000 طنجة املغرب.
السيد نجيب انقا6 عنوانه)ا) زنقة 
املصلى   30 عشد الرحمن انكاي 6قم 

90000 طنجة املغرب.
الفتوح  عشدالشا6ى  السيد 
تجزئة انجال لينا القطعة  عنوانه)ا) 
343 الطابق ) 90000 طنجة املغرب.
السيدة سكينة حيو3 عنوانه)ا) 
طنجة   90000  (5 6قم  مصر  زنقة 

املغرب.
زنقة  السيد طه حيو3 عنوانه)ا) 
 90000  (( 6قم   4 طابق   (5 مصر 

طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد نجيب انقا6 عنوانه)ا) زنقة 
املصلى   30 عشد الرحمن انكاي 6قم 

90000 طنجة املغرب
عنوانه)ا)  حيو3  سكينة  السيد 
طنجة   90000  (5 6قم  مصر  زنقة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   20 بتا6يخ  بطنجة  التجا6ية 

2022 تحت 6قم )3))25.
525I

AVIFEED SARL AU

اففيد
إعال3 متعدد القرا6ات

AVIFEED SARL AU
7 زنقة سبتة إقامة الغامي الطابق 
2 املكتب 6قم 8 الدا6 الشيضاء ، 
00)20، الدا6 الشيضاء املغرب
اففيد »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
وعنوا3 مقرها االجتماعي: 7 زنقة 
سبتة اقامة 6امي الطابق 2 املكتب 
8 7 زنقة سبتة اقامة 6امي الطابق 
2 املكتب 8 20300 الدا6 الشيضاء 

املغرب.
»إعال3 متعدد القرا6ات«

6قم التقييد في السجل التجا6ي: 
.388279

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤ6خ في 27 دجنبر 9)20

تم اتخاذ القرا6ات التالية: 
قرا6 6قم ): الذي ينص على مايلي: 
من  للشركة  اإلجتماعي  املقر  تحويل 
 2 زنقة سبتة اقامة 6امي الطابق   7
إلى القطعة  الدا6 الشيضاء   8 املكتب 
سابينو  الصناعية  املنطقة   778

نواصر الدا6 الشيضاء
قرا6 6قم 2: الذي ينص على مايلي: 

تحيي3 القانو3 األسا�سي للشركة 
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند 6قم 4: الذي ينص على مايلي: 
األسا�سي  للقانو3   4 املادة  تعديل 

للشركة 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (5 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

يوليوز 2020 تحت 6قم 739148.
521I
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زوبير بوتغما1

STE MEJCAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

زوبير بوتغما1
اكنول املركز تازة ، 35050، تازة 

املغرب
STE MEJCAR شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي شا6ع 

بولفاغ وجدة طريق اكنول عما6ة 
املرابط طابق االول 6قم 1 تازة - 

35000 تازة املغرب .
تفويت حصص

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.5247

الوحيد  الشريك  قرا6  بمقت�سى 
تمت   2022 فبراير   08 في  املؤ6خ 

املصادقة على :
تفويت السيد )ة) زهير قرماد 100 
 (.000 أصل  من  اجتماعية  حصة 
حصة لفائدة السيد )ة) عشد اللطيف 

املجاطي بتا6يخ 4) فبراير 2022.
اوسامة قرماد  )ة)  تفويت السيد 
أصل  من  اجتماعية  حصة   400
000.) حصة لفائدة السيد )ة) عشد 
فبراير   (4 بتا6يخ  املجاطي  اللطيف 

.2022
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
فبراير   28 بتا6يخ  بتازة  االبتدائية 

2022 تحت 6قم 90.
527I

NOBLACTION

UBON
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة

NOBLACTION
نهج يعقوب املنصو6 إقامة األميرة 
3 الطابق األول 6قم 5)، 40000، 

مراكش املغرب
UBON شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
و عنوا3 مقرها االجتماعي عما6ة 
29 نهج ابن عائشة جليز - 40000 

مراكش .
تحويل الشكل القانوني للشركة

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.70(59

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
9)20 تم تحويل  25 يونيو  املؤ6خ في 
الشكل القانوني للشركة من »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة« إلى »شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   22 التجا6ية بمراكش بتا6يخ 

2020 تحت 6قم 4420)).

528I

CABINET BADREDDINE

TAHAROUIT SERVICE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET BADREDDINE
279 أ مسيرة ) اقامة هني الشقة 

6قم ) ، 0، مراكش املغرب
TAHAROUIT SERVICE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي عملية 
97-7 املنا6 ياسمي3 تجزئة 6قم 17) 
الطابق السفلي 6قم )0 - 40000 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
(23((3

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   (0
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TAHAROUIT SERVICE

غرض الشركة بإيجاز : بيع جميع 
املواد الغدائية بالتقسيط.

العمليات  جميع  العموم  وعلى   -
املدنية، التجا6ية، املالية، الصناعية 
ترتشط بصفة  التي قد  والعقا6ية 
مشاشرة أو غير مشاشرة بغرض الشركة 
والتي من شأنها تطوير غرض الشركة..
عملية   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
 (17 املنا6 ياسمي3 تجزئة 6قم   97-7
 40000  -  0( 6قم  السفلي  الطابق 

مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
 TAHAROUIT SERVICE الشركة
د6هم   (00 بقيمة  حصة   : 1.000

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد الحسن تهرويت عنوانه)ا) 
عما6ة ج 6قم   ( تافياللت   2 املسيرة 

0) 40000 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الحسن تهرويت عنوانه)ا) 
عما6ة ج 6قم   ( تافياللت   2 املسيرة 

0) 40000 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   25 بتا6يخ  بمراكش  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 33302).
529I

NOBLACTION

UBON
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

NOBLACTION
نهج يعقوب املنصو6 إقامة األميرة 
3 الطابق األول 6قم 5)، 40000، 

مراكش املغرب
UBON شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي عما6ة 

29 نهج ابن عائشة جليز - 40000 
مراكش املغرب.

تفويت حصص
6قم التقييد في السجل التجا6ي 

.70(59
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   20(9 يونيو   25 في  املؤ6خ 

املصادقة على :
الرامي  غزال3  )ة)  السيد  تفويت 
أصل  من  اجتماعية  حصة   500
000.) حصة لفائدة السيد )ة) زهيد 
قاسم ماستير بتا6يخ 25 يونيو 9)20.
املتقي  أحمد  )ة)  السيد  تفويت 
أصل  من  اجتماعية  حصة   250
000.) حصة لفائدة السيد )ة) زهيد 
قاسم ماستير بتا6يخ 25 يونيو 9)20.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يوليوز   22 التجا6ية بمراكش بتا6يخ 

2020 تحت 6قم 4420)).
530I

AUDITAX MAROC

TAC DE LE FRENCHIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

AUDITAX MAROC
 BD ZERKTOUNI ANG BD 2(9

 ROUDANI 219 BD ZERKTOUNI
 ANG BD ROUDANI، 20370،

CASABLANCA maroc
TAC DE LE FRENCHIE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 55 شا6ع 

الز6قطوني، حي الز6قطوني، الطابق 
األول، 6قم 3 - 20330 الدا6 الشيضاء 

املغرب .
تفويت حصص

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.528(47

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2022 فبراير   07 في  املؤ6خ 

املصادقة على :
الفتاح  عشد  )ة)  السيد  تفويت 
25 حصة اجتماعية من أصل  باجو 
)ة) سلشوك  52 حصة لفائدة السيد 

ابراهيم بتا6يخ 07 فبراير 2022.
تفويت السيد )ة) احالم العثماني 
 48 أصل  من  اجتماعية  حصة   25
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سلشوك  )ة)  السيد  لفائدة  حصة 
ابراهيم بتا6يخ 07 فبراير 2022.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 (4 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

فبراير 2022 تحت 6قم 2732)8.
53(I

FIDUCIAIRE DE L’AMITIE

INFORSECOM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FIDUCIAIRE DE L›AMITIE
زنقة تانسيفت عما6ة 8) شقة 2) 

اكدال ، 0090)، الرباط املغرب
INFORSECOM شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طو6 

التصفية)
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي شا6ع ابن 
6شد 6قم 429) حي املغرب العربي 

املسيرة - 2030) تما6ة املغرب.
حل شركة

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.1721(

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقر6 حل   20(0 )) ما16  املؤ6خ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
6أسمالها  مشلغ   INFORSECOM
مقرها  وعنوا3  د6هم   (0.000
اإلجتماعي شا6ع ابن 6شد 6قم 429) 
 (2030  - حي املغرب العربي املسيرة 
عدم وجود   : تما6ة املغرب نتيجة ل 

ا6باح .
و حدد مقر التصفية ب شا6ع ابن 
العربي  املغرب  حي   (429 6قم  6شد 

املسيرة - 2030) تما6ة املغرب. 
و عي3:

و  فن�سي  املالك  عشد  السيد)ة) 
6قم   78 زنقة  الرشاد  حي  عنوانه)ا) 
الرباط املغرب كمصفي   (0200  (0

)ة) للشركة.
الحدود  اإلقتضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تشليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية : 
شا6ع ابن 6شد 6قم 429) حي املغرب 

العربي املسيرة 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما16   0( بتا6يخ  بالرباط  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 22472).
532I

FISCALEX MAROC

OBAB CONSEILS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FISCALEX MAROC
 RUE IMAM MALIK RESIDENCE
 AL MASJID I 5EME ETAGE APP

 29 GUELIZ MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH MAROC
OBAB CONSEILS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي شا6ع عشد 
الكريم الخطابي اقامة جواد عما6ة 
09) شقة 6قم 43 الطابق التالت 
مراكش مراكش 40000 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
(23(4(

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 ما16   0(
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 OBAB : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.CONSEILS
غرض الشركة بإيجاز : االتصاالت 

والتسويق والفنادق..
عنوا3 املقر االجتماعي : شا6ع عشد 
اقامة جواد عما6ة  الخطابي  الكريم 
التالت  الطابق   43 6قم  شقة   (09
مراكش   40000 مراكش  مراكش 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (.000 الشركة:  6أسمال  مشلغ 

د6هم، مقسم كالتالي:
ابوكوبيس  كريستيا3  السيدة 
 (00 بقيمة  حصة   (0  : اوبيرولزير 

د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
ابوكوبيس  كريستيا3  السيدة 
 40000 اوبيرولزير عنوانه)ا) مراكش 

مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
ابوكوبيس  كريستيا3  السيدة 
 40000 اوبيرولزير عنوانه)ا) مراكش 

مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   25 بتا6يخ  بمراكش  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 9)333).
533I

AUDITAX MAROC

Focus Assurance
إعال3 متعدد القرا6ات

AUDITAX MAROC
 BD ZERKTOUNI ANG BD 2(9

 ROUDANI 219 BD ZERKTOUNI
 ANG BD ROUDANI، 20370،

CASABLANCA maroc
Focus Assurance »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوا3 مقرها االجتماعي: )3 زنقة 
أبولوكت، عما6ة اشتاII6، شقة3، 

شا6ع بو6جو3 - 20053 الدا6 
الشيضاء املغرب .

»إعال3 متعدد القرا6ات«
6قم التقييد في السجل التجا6ي: 

.2241(5
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤ6خ في )0 يناير 2022
تم اتخاذ القرا6ات التالية: 

قرا6 6قم ): الذي ينص على مايلي: 
250) حصة بي3 السيدة بنيس  هشة 
أمل وابنها السيد الفا�سي الفهري عمر
على  ينص  الذي   :2 6قم  قرا6 
تعيي3 السيد الفا�سي الفهري  مايلي: 

فيالت  الشيضاء،  بالدا6  املقيم  عمر 
دا6 بوعزة،   ،273 6حمة 6قم  املروج، 
6قم  الوطنية  الهوية  بطاقة  وحامل 

BE824849. مسيرا ثانيا للشركة.
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند 6قم 1: الذي ينص على مايلي: 
توزيع 6اسمال الشركة بي3 الشريكي3.
بند 6قم 7: الذي ينص على مايلي: 
لراسمال  املكونة  الحصص  توزيع 

الشركة بي3 الشريكي3.
على  ينص  الذي   :(2 6قم  بند 
تعيي3 السيد الفا�سي الفهري  مايلي: 
فيالت  الشيضاء،  بالدا6  املقيم  عمر 
دا6 بوعزة،   ،273 6حمة 6قم  املروج، 
6قم  الوطنية  الهوية  بطاقة  وحامل 

BE824849 مسيرا ثانيا للشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (7 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

فبراير 2022 تحت 6قم 3348)8.

534I

COFISCOM

STE SWEETY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COFISCOM
 N°6 BD MED VI HAY EL

 HASSANI ، 63300، BERKANE
MAROC

STE SWEETY شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 6قم 32 
وادي د6عة حي النصر - 13300 

بركا3 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
8337

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   2022 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  متشوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SWEETY
استغالل   : غرض الشركة بإيجاز 

مقهى، مطعم،حلويات .
 32 6قم   : عنوا3 املقر االجتماعي 
 13300  - النصر  حي  د6عة  وادي 

بركا3 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
السيد حجاج عشد القاد6 : 000.) 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
القاد6  عشد  حجاج  السيد 
حي   0( 6قم  الرجاء  زنقة  عنوانه)ا) 

النو6 13300 بركا3 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
القاد6  عشد  حجاج  السيد 
حي   0( 6قم  الرجاء  زنقة  عنوانه)ا) 

النو6 13300 بركا3 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   28 بتا6يخ  ببركا3  االبتدائية 

2022 تحت 6قم 282.
535I

STE DOMICILE CONSEIL

STE IDEAL CONDUITE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE DOMICILE CONSEIL
AV MED V ، 35100، جرسيف 

املغرب
 STE IDEAL CONDUITE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي الطابق 
االول ملك سعيد ميلود حي الشطمة 
جرسيف - 00)35 جرسيف املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

En cours

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعداد القانو3   2022 فبراير   22

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.IDEAL CONDUITE SARL

مد6سة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لتعليم السياقة.

الطابق   : االجتماعي  املقر  عنوا3 

االول ملك سعيد ميلود حي الشطمة 

جرسيف - 00)35 جرسيف املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:

السيد معاذ بوجدا6ة : 500 حصة 

بقيمة 00) د6هم للحصة.

 500  : الدحماني  أمي3  السيد 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بوجدا6ة  معاذ  السيد 

جرسيف   521 6قم   ( الشوبير  حي 

00)35 جرسيف املغرب.

السيد أمي3 الدحماني عنوانه)ا) 

تاد6ت  الخضراء  الفيضة  دوا6 

جرسيف 00)35 جرسيف املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  بوجدا6ة  معاذ  السيد 

جرسيف   521 6قم   ( الشويشير  حي 

00)35 جرسيف املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بجرسيف بتا6يخ )0 ما16 

2022 تحت 6قم 1275/2022.

531I

اءتمانية عشد الرحيم

INOUT CASH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

اءتمانية عشد الرحيم
زنقة أبو العالء املعري حي الوحدة 
6قم 9 ، 5000)، الخميسات املغرب

INOUT CASH شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 6قم 431 
شا6ع خالد إبن الوليد حي حكمات 
الخميسات - 5000) الخميسات 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
29475

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   2022 يناير   (7
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.INOUT CASH
تحويل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األموال وجميع املعامالت.
عنوا3 املقر االجتماعي : 6قم 431 
الوليد حي حكمات  إبن  شا6ع خالد 
الخميسات   (5000  - الخميسات 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
 (.000  : محمد  دا6دا6  السيد 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  محمد  دا6دا6  السيد 
الوليد  إبن  خالد  شا6ع   431 6قم 

 (5000 الخميسات  حكمات  حي 
الخميسات املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  محمد  دا6دا6  السيد 
الوليد  إبن  خالد  شا6ع   431 6قم 
 (5000 الخميسات  حكمات  حي 

الخميسات املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتا6يخ  بالخميسات  االبتدائية 

فبراير 2022 تحت 6قم 07).
537I

CAUDEC CONSEIL

ألجينيا
إعال3 متعدد القرا6ات

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

ألجينيا »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد«

وعنوا3 مقرها االجتماعي: حي الفتح 
طريق سوق الثالثاء الغرب مشرع 

بلقصيري - - مشرع بلقصيري املغرب 
.

»إعال3 متعدد القرا6ات«
6قم التقييد في السجل التجا6ي: 

.24757
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤ6خ في )3 دجنبر )202
تم اتخاذ القرا6ات التالية: 

قرا6 6قم ): الذي ينص على مايلي: 
زيادة 6أ1 املال

قرا6 6قم 2: الذي ينص على مايلي: 
توسيع النشاط التجا6ي للشركة

قرا6 6قم 3: الذي ينص على مايلي: 
تعيي3 مسيرة جديدة

على  ينص  الذي   :4 6قم  قرا6 
مايلي: املصادقة على التوقيع الوحيد 

للمسير 6شيد قصيبى
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند 6قم 1: الذي ينص على مايلي: 

مساهمة النقدية 
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بند 6قم 7: الذي ينص على مايلي: 
6أ1 املال

بند 6قم 2: الذي ينص على مايلي: 
النشاط التجا6ي 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 االبتدائية بسيدي قاسم بتا6يخ 

فبراير 2022 تحت 6قم 98.

538I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

CAFE HITTOURI
إعال3 متعدد القرا6ات

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°49

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

CAFE HITTOURI »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوا3 مقرها االجتماعي: 

قصرمسكي مدغرة الراشيدية - - 

الرشيدية املغرب.

»إعال3 متعدد القرا6ات«
6قم التقييد في السجل التجا6ي: .

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤ6خ في 22 فبراير 2022

تم اتخاذ القرا6ات التالية: 

قرا6 6قم ): الذي ينص على مايلي: 

تفويت حصص

قرا6 6قم 2: الذي ينص على مايلي: 

تغير الشكل القنوني 

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

الذي  حصص:  تفويت  6قم  بند 

ينص على مايلي: تفويت حصص من 

السيد  الى  هيطو6ي  سعيد  السيد 
نجيب علوي

 : القنوني  الشكل  تغير  6قم  بند 

الشكل  تغير  مايلي:  ينص على  الذي 

القنوني من شركة اذات شريك واحد 

الي شركة ذا املسوولية املحدودة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 0( بتا6يخ  بالرشيدية  االبتدائية 

ما16 2022 تحت 6قم 7)).

539I

STE FIDU-LIDOU SARL

SOHIDI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE FIDU-LIDOU SARL
 N°35 AVENUE LALLA HASNA
 IMMEUBLE PASIFIC III 3EME
 ETAGE BUREAU 14 VN FES،

30000، FES MAROC
SOHIDI شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 6قم 

303 متجر 6قم 2 تجزئة هشة طريق 
مكنا1 - 30000 فا1 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
7(547

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   03
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOHIDI
مطعم   : بإيجاز  الشركة  غرض 
االستيراد  أخرى،  وخدمات 

والتصدير.
عنوا3 املقر االجتماعي : 6قم 303 
متجر 6قم 2 تجزئة هشة طريق مكنا1 

- 30000 فا1 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
السيد علي شربوب : 000.) حصة 

بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  شربوب  علي  السيد 
 50000 البساتي3   307 6قم   1 اليم 

مكنا1 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  شربوب  علي  السيد 

 50000 البساتي3   307 6قم   1 اليم 

مكنا1 املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   25 بتا6يخ  بفا1  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 1020/2022.

540I

AFRICA BUSINESS

NEGPROM

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

6فع 6أسمال الشركة

AFRICA BUSINESS

 RUE SOUMAYA 5 ETAGE APPT

4 ، 20000، Ville MAROC

NEGPROM شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

 RUE وعنوا3 مقرها اإلجتماعي

THEODORE DE BANVILLE RES.

 ARRISSALA QUARTIER MAARIF

CASABLANCA 20000 الدا6 

الشيضاء املغرب.

6فع 6أسمال الشركة

6قم التقييد في السجل التجا6ي 

.425779

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

6فع  تم   202( ماي   01 في  املؤ6خ 

قد6ه  بمشلغ  الشركة  6أسمال 

»300.000 د6هم« أي من »00.000) 

عن  د6هم«   400.000« إلى  د6هم« 

أو  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (8 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

ماي )202 تحت 6قم )77815.

54(I

كومافيد

 SOCIÉTÉ MERZAK ET AMRI
TRADE SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

كومافيد
0) شا6ع عشد هللا شفشاوني وجدة ، 

10000، وجدة املغرب
 SOCIÉTÉ MERZAK ET AMRI

TRADE SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي تجزئة 
أنكاد ظهر ملحلة زنقة ب ) 6قم 9) 

وجدة - 10000 وجدة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

38855
في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   2022 يناير   20
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 SOCIÉTÉ MERZAK ET AMRI

.TRADE SARL
غرض الشركة بإيجاز : اإلستراد و 

التصدير.
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
 (9 6قم   ( أنكاد ظهر ملحلة زنقة ب 

وجدة - 10000 وجدة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
 500  : السيد مرزاق عشد القاد6 
حصة بقيمة 50.000 د6هم للحصة.

السيد عامري محمد : 500 حصة 
بقيمة 50.000 د6هم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

القاد6  عشد  مرزاق  السيد 
عنوانه)ا) ظهر ملحلة تجزئة أنكاد زنقة 

ب ) 6قم 9) 10000 وجدة املغرب.
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عنوانه)ا)  محمد  عامري  السيد 
 10000  (9 زنقة معاد بن جشل 6قم 

وجدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

القاد6  عشد  مرزاق  السيد 

عنوانه)ا) ظهر ملحلة تجزئة أنكاد زنقة 
ب ) 6قم 9) 10000 وجدة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما16   24 بتا6يخ  بوجدة  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 3)).

542I

كومافيد

 SOCIÉTÉ BE MARKERS
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

كومافيد

0) شا6ع عشد هللا شفشاوني وجدة ، 

10000، وجدة املغرب

 SOCIÉTÉ BE MARKERS SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي : طريق 

تازة حي الوحدة زنقة م 25 6قم )5 - 

10000 وجدة املغرب.

قفل التصفية
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

.30749

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

2022 تقر6 حل  03 فبراير  املؤ6خ في 

 SOCIÉTÉ BE MARKERS SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة مشلغ 
وعنوا3  د6هم   (00.000 6أسمالها 

حي  تازة  طريق  اإلجتماعي  مقرها 
الوحدة زنقة م 25 6قم )5 - 10000 

قيام  لعدم  نتيجة  املغرب  وجدة 

الشركة األنشطة التي أسسست من 

أجلها.

و عي3:

السيد)ة) ياسر براجع و عنوانه)ا) 
طريق تازة حي الوحدة زنقة م 25 6قم 

كمصفي  املغرب  وجدة   10000  5(

)ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
طريق  وفي   2022 فبراير   03 بتا6يخ 
تازة حي الوحدة زنقة م 25 6قم )5 - 

10000 وجدة املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   24 بتا6يخ  بوجدة  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 08).
543I

ADVISORIS

Finance Pro immobilier
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ADVISORIS
 Quartier des hôpitaux,

 N°5 avenue des pléiades
 résidence IMRANE RDC APPT

 B1, Casablanca ، 20100،
CASABLANCA MAROC

Finance Pro immobilier شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 41 شا6ع 
عقشة 6قم 2 أكدال - 0))0) الرباط 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
(4505(

في  مؤ6خ  موثق  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2020 يوليوز   24
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.Finance Pro immobilier
نشاط   : بإيجاز  الشركة  غرض 
التطوير العقا6ي وتشييد وبيع جميع 
أو  السكنية  لالستخدامات  املشاني 
 .. املهنية  أو  الصناعية  أو  التجا6ية 
وإدا6ة  وبيع  شراء  املطو6.  نشاط 

وإدا6ة املشاني.
أي  في  حصة  على  االستحواذ 
شركة مدنية أو تجا6ية أو صناعية أو 
مالية ، فرنسية أو أجنبية وعلى وجه 
يكو3 غرضها  أي شركة  الخصوص 
ومعامالت  وبيع  وبناء  وبيع  شراء 
نشاط  »مشنى«.  وإدا6ة  وتأجير  وإدا6ة 

تاجر العقا6ات..
41 شا6ع  عنوا3 املقر االجتماعي : 
عقشة 6قم 2 أكدال - 0))0) الرباط 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
 (.000  : بنعا�سي  وفاء  السيدة 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  بنعا�سي  وفاء  السيدة 
جولف 6ويال، عما6ه 3، شقه 2، دوا6 

حوزيه 24000 الجديده املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  بنعا�سي  وفاء  السيدة 
جولف 6ويال، عما6ه 3، شقه 2، دوا6 

حوزيه 24000 الجديده املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   (2 بتا6يخ  بالرباط  التجا6ية 

2020 تحت 6قم 01018).
544I

AUDITAX MAROC

Waika Food
إعال3 متعدد القرا6ات

AUDITAX MAROC
 BD ZERKTOUNI ANG BD 2(9

 ROUDANI 219 BD ZERKTOUNI
 ANG BD ROUDANI، 20370،

CASABLANCA maroc
Waika Food »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوا3 مقرها االجتماعي: 400, 
شا6ع الز6قطوني - 20330 الدا6 

الشيضاء املغرب.
»إعال3 متعدد القرا6ات«

6قم التقييد في السجل التجا6ي: 
.404907

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤ6خ في )3 دجنبر )202

تم اتخاذ القرا6ات التالية: 
على  ينص  الذي   :( 6قم  قرا6 
الشركة  مال  6أ1  زيادة  مايلي: 
ليرتفع  د6هم   850.000.00 بمشلغ 
 950.000.00 إلى   (00.000.00 من 
د6هم من خالل دمج الذمم املدينة في 
الحسابات الجا6ية السائلة والدائنة 

التي لدى الشريكي3 تجاه الشركة.
على  ينص  الذي   :2 6قم  قرا6 
الشركة  مال  6أ1  تخفيض  مايلي: 
 150.000 قد6ها  خسائر  الستيعاب 
وبالتالي تخفيضه من قيمته الحالية 
950.000.00 إلى 300.000.00 د6هم.
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند 6قم 1: الذي ينص على مايلي: 
توزيع 6اسمال الشركة بي3 الشريكي3.
بند 6قم 7: الذي ينص على مايلي: 
لراسمال  املكونة  الحصص  توزيع 

الشركة بي3 الشريكي3.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (5 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

فبراير 2022 تحت 6قم 2915)8.
545I

إئتمانية الوفاء

EL KABDANY .COM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

إئتمانية الوفاء
شا6ع عالل الفا�سي الرقم 79 

سطات ، 21000، سطات املغرب

EL KABDANY .COM شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي دوا6 اوالد 

اد6يس اوالد عامر البروج - 21252 

البروج املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

1923
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في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   (8
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 EL  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.KABDANY .COM
بيع   (-  : بإيجاز  الشركة  غرض 

قطع الغيا6 للسيا6ات املستعملة
-2 اإلستيراد والتصدير.

عنوا3 املقر االجتماعي : دوا6 اوالد 
 21252  - اد6يس اوالد عامر البروج 

البروج املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
الرحيم  عشد  الكشداني  السيد 
د6هم   (00 بقيمة  حصة   (.000  :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الرحيم  عشد  الكشداني  السيد 
اوالد  اد6يس  اوالد  دوا6  عنوانه)ا) 
عامر البروج 21252 البروج املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

الرحيم  عشد  الكشداني  السيد 
اوالد  اد6يس  اوالد  دوا6  عنوانه)ا) 

عامر البروج 21252 البروج املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   28 االبتدائية بسطات بتا6يخ 

2022 تحت 6قم 49/2022.
541I

 ETUDE MAÎTRE ABDELHAKIM EL HARRAKI

NOTAIRE

STUDENT HOUSE SETTAT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير تسمية الشركة

 ETUDE MAÎTRE ABDELHAKIM
EL HARRAKI NOTAIRE

 RUE ANTAKI RESIDENCE
 AL OUMAM ETG 3 N 25

 RUE ANTAKI RESIDENCE AL
 OUMAM ETG 3 N 25، 90000،

TANGER MAROC
 STUDENT HOUSE SETTAT
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 RUE وعنوا3 مقرها االجتماعي

 ANTAKI RESIDENCE AL
 OUMAM ETG 4 N 31 - 90000

.TANGER MAROC
تغيير تسمية الشركة

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
(22447

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تغيير   2022 فبراير   08 املؤ6خ في 
 STUDENT« من  الشركة  تسمية 
 THE« إلى   »HOUSE SETTAT

. »STUDENT HOUSE SETTAT
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما16   0( بتا6يخ  بطنجة  التجا6ية 

2022 تحت 6قم )93).
547I

FIDUCONTROLE

الخيايطة سكن
شركة املساهمة

خفض 6أسمال الشركة

FIDUCONTROLE
 BD ABDELMOUMEN 57 BD 57
ABDELMOUMEN، 20366، الدا6 

الشيضاء املغرب
الخيايطة سكن شركة املساهمة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي بلوك 

التيسير شقة )2أ مخطط الخيايطة 
سكن تجزئة العمرا3 حد السوالم 

برشيد - 2111 برشيد املغرب.
خفض 6أسمال الشركة

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.51((

العام  الجمع  بمقت�سى 
يونيو   (9 في  املؤ6خ  اإلستثنائي 
الشركة  6أسمال  خفض  تم   20(7
د6هم«   1.000.000« قد6ه  بمشلغ 
إلى  د6هم«   (5.000.000« من  أي 
 : طريق  عن  د6هم«   9.000.000«

تخفيض عدد األسهم.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   (8 بتا6يخ  ببرشيد  االبتدائية 

2020 تحت 6قم 45).
548I

unifiscom

BRICO TIME
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

unifiscom
 RES MIAMAR IMM C RDC N9
 CALIFORNIE CASABLANCA ،
20000، CASABLANCA MAROC

BRICO TIME شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طو6 التصفية)
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 21 محج 
مر1 السلطا3 الطابق االول 6قم 3 
انفا 20000 الدا6 الشيضاء املغرب.

حل شركة
6قم التقييد في السجل التجا6ي 

.489315
الوحيدا  الشريك  قرا6  بمقت�سى 
تقر6 حل   2022 فبراير   07 ملؤ6خ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد BRICO TIME مشلغ 
وعنوا3  د6هم   (00.000 6أسمالها 
مر1  محج   21 اإلجتماعي  مقرها 
انفا   3 6قم  االول  الطابق  السلطا3 
الدا6 الشيضاء املغرب نتيجة   20000

ل : كو6ونا.
21 محج  و حدد مقر التصفية ب 
 3 مر1 السلطا3 الطابق االول 6قم 

انفا 20000 الدا6 الشيضاء املغرب. 
و عي3:

و  سيموني  محمد  السيد)ة) 
عنوانه)ا) اقامة الصفاء 75) الطابق 
الدا6   20000 بوسكو6ة   (5 6قم   3
الشيضاء املغرب كمصفي )ة) للشركة.
الحدود  اإلقتضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تشليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 
الطابق  السلطا3  مر1  محج   21  :

االول 6قم 3 انفا الدا6 الشيضاء

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   (1 بتا6يخ  بمراكش  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 14)3)8.
549I

شركة فيدوسو

PLANI BAT SARL AU 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

شركة فيدوسو
02) شا6ع املوحدين الحسيمة ، 

32000، الحسيمة املغرب
 PLANI BAT SARL AU شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي الطابق 
السفلي عما6ة 2 6قم 2 بلوك 23 

باد1 الحسيمة - 32000 الحسيمة 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
3145

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   (4
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 PLANI : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.BAT SARL AU
مقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األشغال املختلفة والشناء 
- مقاول ز6اعة الحدائق.

الطابق   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
 23 بلوك   2 6قم   2 عما6ة  السفلي 
الحسيمة   32000  - باد1 الحسيمة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
 (000  : السيد عزالدين الفاطمي 

بقيمة 00) د6هم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
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الفاطمي  عزالدين  السيد 

عنوانه)ا) زنقة االمام السهيلي عما6ة 

)) الطابق 4 6قم 3) 90000 طنجة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

الفاطمي  عزالدين  السيد 

 ( عنوانه)ا) زنقة محمد عزوزي 6قم 

الطابق الرابع 90000 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 0( بتا6يخ  بالحسيمة  االبتدائية 

ما16 2022 تحت 6قم 51.

550I

او6و افريك إكسشير

ISKANE MAZOUZ

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي3 مسير جديد للشركة

او6و افريك إكسشير

6قم 251 شا6ع اإلد6ي�سي، تجزئة 

صوفيا الو6دة، تا6كةـ ـ مراكش ، 

40000، مراكش املغرب

ISKANE MAZOUZ شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي الطابق 

السفلي اسكجوE( 6-51 املحاميد - 

30)40 مراكش املغرب.

تعيي3 مسير جديد للشركة

6قم التقييد في السجل التجا6ي 

.888(3

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

)202 تم تعيي3  )2 شتنبر  املؤ6خ في 

مزوز  مسير جديد للشركة السيد)ة) 

ايمن كمسير وحيد

تشعا لوفاة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أكتوبر   (4 التجا6ية بمراكش بتا6يخ 

)202 تحت 6قم 28529).

55(I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

IJC INVEST
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
IJC INVEST شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي املكتب 

6قم 9 الطابق الثاني مكاتب اليوبية 
6قم 4 شا6ع عالل بن عشد هللا - 

30000 فا1 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

7(109
في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   07
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 IJC  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.INVEST
الترويج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

للعقا6
أعمال مختلفة.

املكتب   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
الطابق الثاني مكاتب اليوبية   9 6قم 
 - هللا  عشد  بن  عالل  شا6ع   4 6قم 

30000 فا1 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
السيد عمر الجامعي غزالني : 500 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة.
السيد محمد زين الدين األد6ي�سي 
د6هم   (00 بقيمة  حصة   250  :

للحصة.

السيد حسن زين الدين األد6ي�سي 
د6هم   (00 بقيمة  حصة   250  :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
غزالني  الجامعي  عمر  السيد 
فيال  سلوم  خليج  زنقة  عنوانه)ا) 
 20000 الجامعي أنفا الدا6 الشيضاء 

الدا6 الشيضاء املغرب.
السيد حسن زين الدين األد6ي�سي 
شا6ع  نرجس  البرانص  عنوانه)ا) 
طنجة   90000  48 6قم  الليمو3 

املغرب.
السيد محمد زين الدين األد6ي�سي 
6ياض  تجزئة   31 فيال  عنوانه)ا) 
فا1   30000 النخيل طريق ايموزا6 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
غزالني  الجامعي  عمر  السيد 
فيال  سلوم  خليج  زنقة  عنوانه)ا) 
 20000 الجامعي أنفا الدا6 الشيضاء 

الدا6 الشيضاء املغرب
السيد حسن زين الدين األد6ي�سي 
شا6ع  نرجس  البرانص  عنوانه)ا) 
طنجة   90000  48 6قم  الليمو3 

املغرب
السيد محمد زين الدين األد6ي�سي 
6ياض  تجزئة   31 فيال  عنوانه)ا) 
فا1   30000 النخيل طريق ايموزا6 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما16   0( بتا6يخ  بفا1  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 093).
552I

 FIDUCIAIRE CONFIANCE 3ائتمانية الثقة العيو

LAAYOUNE

AMSTGAR TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE 3ائتمانية الثقة العيو
CONFIANCE LAAYOUNE

شا6ع عالل بن عشد هللا املر�سى 
العيو3 ، 72000، املر�سى العيو3 

املغرب

AMSTGAR TRAVAUX شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي حي املسيرة 

الخضراء 6قم 31 زنقة مراكش 
شقة03 - 70002 املر�سى العيو3 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
4054(

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   25
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. AMSTGAR TRAVAUX
جميع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
أعمال الشناء والهدم والتجديد العام 
السكنية  وغير  السكنية  للمشاني 
والتشطيشات  اإلنشائية  واألعمال 
أعمال  جميع  والخا6جية.  الداخلية 
والصرف  والردم  والتسوية  الحفر 

الصحي.....
حي   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
زنقة   31 6قم  الخضراء  املسيرة 
املر�سى   70002  - شقة03  مراكش 

العيو3 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
 (.000  : عليك  الحسن  السيد 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  عليك  الحسن  السيد 
اللي  بوعشد  سيدي  بومليك  دوا6اد 

85000 تيزنيت املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
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عنوانه)ا)  عليك  الحسن  السيد 
اللي  بوعشد  سيدي  بومليك  دوا6اد 

85000 تزنيت املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما16   0( االبتدائية بالعيو3 بتا6يخ 

2022 تحت 6قم 554/2022.
553I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

B&S SAKANE
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
B&S SAKANE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي مكتب 

6قم9 الطابق الثاني مكاتب اليوبية 
4 شا6ع عالل بن عشد هللا - 30000 

فا1 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

7(107
في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   09
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 B&S  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SAKANE
الترويج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

للعقا6
أعمال مختلفة.

مكتب   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
اليوبية  مكاتب  الثاني  الطابق  6قم9 
 30000  - 4 شا6ع عالل بن عشد هللا 

فا1 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 
د6هم، مقسم كالتالي:

100 حصة   : السيد محمد بد6ي 
بقيمة 00) د6هم للحصة.

 400  : سالوي  حليمة  السيدة 
حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بد6ي  محمد  السيد 
6قم )) زنقة سليما3 الفا6م�سي م ج 

30000 فا1 املغرب.
السيدة حليمة سالوي عنوانه)ا) 
6قم )) زنقة سليما3 الفا6م�سي م ج 

30000 فا1 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة حليمة سالوي عنوانه)ا) 
6قم )) زنقة سليما3 الفا6م�سي م ج 

30000 فا1 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما16   0( بتا6يخ  بفا1  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 092).
554I

ائتمانية النماء

AGENCE AL MOSTAKBAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية النماء
70) تجزئة االندلس شا6ع بئر انز6ا3 

مكنا1 ، 50000، مكنا1 املغرب
 AGENCE AL MOSTAKBAL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 277 زنقة 
الحاج املختا6 السنتي�سي الرياض - 

50030 مكنا1 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
55559

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   2022 يناير   24
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AGENCE AL MOSTAKBAL
تحويل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االموال.
عنوا3 املقر االجتماعي : 277 زنقة 
 - الرياض  السنتي�سي  املختا6  الحاج 

50030 مكنا1 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
 (.000  : نوال  العزوزي  السيدة 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة العزوزي نوال عنوانه)ا) 
 04 03 الشقة 6قم  314 الطابق  6قم 
 50000 م.ج   01 تجزئة الزيتونة كلم 

مكنا1 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة العزوزي نوال عنوانه)ا) 
 04 03 الشقة 6قم  314 الطابق  6قم 
 50000 م.ج   01 تجزئة الزيتونة كلم 

مكنا1 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما16   0( بتا6يخ  بمكنا1  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 4)8.
555I

FIDUCIAIRE DE SAFI »FIDUSAF

سيفنتي سيفن
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUCIAIRE DE SAFI »FIDUSAF
 2RUE KHADIR GHAILANE SAFI

، 46000، SAFI MAROC
سيفنتي سيفن شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 
طو6 التصفية)

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي عما6ة ب 
شقة 02 اقامة ياسمي3 حي فرنسا - 

41000 اسفي املغرب.
حل شركة

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.9907

الوحيدا  الشريك  قرا6  بمقت�سى 
تقر6 حل   2022 فبراير   (7 ملؤ6خ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد سيفنتي سيفن مشلغ 
وعنوا3  د6هم   (00.000 6أسمالها 
 02 مقرها اإلجتماعي عما6ة ب شقة 
 41000  - ياسمي3 حي فرنسا  اقامة 
اسفي املغرب نتيجة ل : انعدام التام 

لنشاط الشركة.
و حدد مقر التصفية ب عما6ة ب 
 - اقامة ياسمي3 حي فرنسا   02 شقة 

41000 اسفي املغرب. 
و عي3:

و  ازها6ي  ياسي3  السيد)ة) 
اقامة   02 عما6ة ب شقة  عنوانه)ا) 
اسفي   41000 فرنسا  حي  ياسمي3 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.
الحدود  اإلقتضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تشليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 
: عما6ة ب شقة 02 اقامة ياسمي3 حي 

فرنسا 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما16   02 بتا6يخ  بآسفي  االبتدائية 

2022 تحت 6قم 91).
551I

ADVANCE SECURITE

ADVANCE SECURITE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ADVANCE SECURITE
 67rue chevalier bayard

CASABLANCA، 20200، الدا6 
MAROC الشيضاء

ADVANCE SECURITE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 17زنقة 
الفا16 بيا6 الطابق الخامس الرقم 
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1) الدا6 الشيضاء 20200 الدا6 
الشيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
534443

في  مؤ6خ  موثق  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   (5
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ADVANCE SECURITE
غرض الشركة بإيجاز : حراسة و 

تنظيف املشاني السكنية,
وصيانة  البستنة  -أعمال 

املساحات الخضراء..
17زنقة   : املقر االجتماعي  عنوا3 
بيا6 الطابق الخامس الرقم  الفا16 
الدا6   20200 الشيضاء  الدا6   (1

الشيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
 550  : بنمسعود  احمد  السيد 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة.
الزهني  اليازغي  صشاح  السيدة 
د6هم   (00 بقيمة  حصة   450  :

للحصة.
 55000  : السيد احمد بنمسعود 

بقيمة 00) د6هم.
 : الزهني  اليازغي  صشاح  السيدة 

45000 بقيمة 00) د6هم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد احمد بنمسعود عنوانه)ا) 
تجزئة حدائق املحمدية م 1 6وزي 
املحمدية   28830  9 6قم   9 عما6ة 

املغرب.
الزهني  اليازغي  صشاح  السيدة 
سيدي   44 6قم   44 بلوك  عنوانه)ا) 
الشيضاء  الدا6   20200 البرنو�سي 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

السيد احمد بنمسعود عنوانه)ا) 
تجزئة حدائق املحمدية م 1 6وزي 
املحمدية   28830  9 6قم   9 عما6ة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 0( بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

ما16 2022 تحت 6قم 4885)8.
557I

SILVER FID

KGEM INDUSTERIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SILVER FID
338 تجزئة الخير بجانب إعدادية 
ابو بكر الصديق سيدي معروف ، 

20520، الدا6الشيضاء املغرب
KGEM INDUSTERIE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي زنقة 
سومية إقامة شهرزاد 3 الطابق 

5 الرقم 22 بامليي - 000)2 
الدا6الشيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
534477

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   07
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 KGEM : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.INDUSTERIE
الصناعة   : غرض الشركة بإيجاز 
والتجا6ة في جميع املواد الشالستيكية.
زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
الطابق   3 شهرزاد  إقامة  سومية 
 2(000  - بامليي   22 الرقم   5

الدا6الشيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:

 250  : كومادي  الحسي3  السيد 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة.

حصة   250  : ملبي  أحمد  السيد 

بقيمة 00) د6هم للحصة.

 250  : الحمداوي  محمد  السيد 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة.

السيد موالي أحمد الكريمي : 250 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الحسي3 كومادي عنوانه)ا) 

عي3  الليمو3  ممر  اإلنطالق  تجزئة 

السشع 20000 الدا6الشيضاء املغرب.

عنوانه)ا)  ملبي  أحمد  السيد 

كريا3 الرحمانة بلوك 9 6قم 3 سيدي 

مومن 000)2 الدا6الشيضاء املغرب.

الحمداوي  محمد  السيد 

 (9 6قم   9 املشروع بلوك  عنوانه)ا) 

الدا6الشيضاء   20000 املحمادي  حي 

املغرب.

الكريمي  أحمد  موالي  السيد 

عنوانه)ا) حي اد6ا6 إقامة دا6نا عما6ة 

 (2580 تيكوين   3(12 )4 شقة 6قم 

أكادير املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  ملبي  أحمد  السيد 

كريا3 الرحمانة بلوك 9 6قم 3 سيدي 

مومن 000)2 الدا6الشيضاء املغرب

الحمداوي  محمد  السيد 

 (9 6قم   9 املشروع بلوك  عنوانه)ا) 

الدا6الشيضاء   2(000 املحمادي  حي 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 0( بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

ما16 2022 تحت 6قم 3)48)8.

558I

AMAL BENJELLOUN

سطاسيون بوحمد
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AMAL BENJELLOUN
 AV. CHORAFAE - N° 17 -

 TETOUAN ، 93040، TETOUAN
MAROC

سطاسيو3 بوحمد شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي حي املكو6ة 
- مركز بوحمدـ  قيادة بني بوز6ا - 

000)9 شفشاو3 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

(705
في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   28
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

سطاسيو3 بوحمد.
: امتالك و  غرض الشركة بإيجاز 
استغالل محطة للوقود و الخدمات 

الخاصة باملركشات و مطعم و مقهى..
حي   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
املكو6ة - مركز بوحمدـ  قيادة بني بوز6ا 

- 000)9 شفشاو3 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
 500  : امليموني  الطيب  السيد 
حصة بقيمة 50.000 د6هم للحصة.

 500  : السيد عشد االاله ابراهيم 
حصة بقيمة 50.000 د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد الطيب امليموني عنوانه)ا) 
شا6ع الجيش امللكي ـ إقامة سند1 3 
ـ ط ) ـ شقة 1 93000 تطوا3 املغرب.
ابراهيم  االاله  عشد  السيد 
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ـ مجمع  عنوانه)ا) شا6ع موالي 6شيد 
الشطرو1 ـ فيال 6قم 2 93000 طنجة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الطيب امليموني عنوانه)ا) 
شا6ع الجيش امللكي ـ إقامة سند1 3 
ـ ط ) ـ شقة 1 93000 تطوا3 املغرب

ابراهيم  االاله  عشد  السيد 
ـ مجمع  عنوانه)ا) شا6ع موالي 6شيد 
الشطرو1 ـ فيال 6قم 2 93000 طنجة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 0( بتا6يخ  بشفشاو3  االبتدائية 

ما16 2022 تحت 6قم 27/2022.
559I

العيو3 استشا6ات

AHL TALB AHMED
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

العيو3 استشا6ات
6قم )3 شا6ع االمير موالي عشد هللا ، 

70000، العيو3 املغرب
AHL TALB AHMED شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي الطابق 

السفلي من العما6ة 6قم 71) شا6ع 
الشريف الرا�سي حي الوحدة )0 
العيو3 - 70000 العيو3 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
40503

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 AHL  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TALB AHMED
ما  كل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
والفالحي  التجا6ي  بالنشاط  يتعلق 

والصناعي والخدماتي .
الطابق   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
شا6ع   (71 السفلي من العما6ة 6قم 
 0( الوحدة  حي  الرا�سي  الشريف 

العيو3 - 70000 العيو3 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
 (.000  : االمي3  احمد  السيد 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة.
السيد احمد االمي3 : 000) بقيمة 

00) د6هم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  االمي3  احمد  السيد 
71) حي  شا6ع الشريف الرا�سي 6قم 
العيو3   70000 العيو3   0( الوحدة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  االمي3  احمد  السيد 
71) حي  شا6ع الشريف الرا�سي 6قم 
العيو3   70000 العيو3   0( الوحدة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   28 االبتدائية بالعيو3 بتا6يخ 

2022 تحت 6قم 529.
510I

zakaria gestion snc 

JABN PAINT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

zakaria gestion snc
 rue maarakat badr erac 29

 khemisset n ، 15000، khemisset
maroc

JABN PAINT شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 
تجزئة االد6يسية 6قم 22 زنقة 

1 الخميسات املغرب - 5000) 

الخميسات املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

29485

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعداد القانو3   2022 فبراير   2(

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 JABN  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.PAINT

طالء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املركشات 

تجا6ة

أعمال مختلفة.

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا3 

االد6يسية 6قم 22 زنقة 1 الخميسات 

املغرب - 5000) الخميسات املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

العمري  الواحد  عشد  السيد 

 (5000 تجزئة الزهراء   45 عنوانه)ا) 

الخميسات املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

العمري  الواحد  عشد  السيد 

 (5000 تجزئة الزهراء   45 عنوانه)ا) 

الخميسات املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 0( بتا6يخ  بالخميسات  االبتدائية 

ما16 2022 تحت 6قم 89.

51(I

NE ADNANI TRAVAUX

OUZIAM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NE ADNANI TRAVAUX
شقة 6قم 3 الطابق اال6�سي اقامة 
منا6ة شا6ع محمد 1 كليز مراكش ، 

40000، مراكش املغرب
OUZIAM شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي اقامة 

تساوت محج ونهج محمد الساد1 و 
شا6ع فركال - 40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
(2207(

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   2022 يناير   07
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.OUZIAM
مؤسسة   : غرض الشركة بإيجاز 
للتجميل و السشا.2-- صالو3 للحالقة 

و التجميل للرجال والنساء..
اقامة   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
تساوت محج ونهج محمد الساد1 و 
شا6ع فركال - 40000 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 20.000 الشركة:  6أسمال  مشلغ 

د6هم، مقسم كالتالي:
200 حصة   : السيدة امال اوزمو 

بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة امال اوزمو عنوانه)ا) دا6 
6قم  فيال  كا6د3  تا6كة   02 السعادة 

94) 40000 مراكش املغرب.



4823 الجريدة الرسميةعدد 5707 - 3) شعشا3 443) )1) ما16 2022) 

والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

السيدة امال اوزمو عنوانه)ا) دا6 
6قم  فيال  كا6د3  تا6كة   02 السعادة 

94) 40000 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   24 بتا6يخ  بمراكش  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 32088).

512I

LIBRAIRIE LA COLLINE

LIBRAIRIE LA COLLINE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LIBRAIRIE LA COLLINE
 lotissement essalam ، ((1

MAROC 20820، املحمدية
LIBRAIRIE LA COLLINE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 1)) 

تجزية السالم - 20820 املحمدية 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
300((

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   07
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LIBRAIRIE LA COLLINE
إستيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

طشع وتوزيع الكتب باملغرب
بيع لوازم   - بيع الكتب املد6سية 

املكتب
مكتشة عبر األنترنت.

 ((1  : االجتماعي  املقر  عنوا3 
املحمدية   20820  - السالم  تجزية 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 
د6هم، مقسم كالتالي:

الزهراء  فاطمة  العلوي  السيدة 
د6هم   (00 بقيمة  حصة   (.000  :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الزهراء  فاطمة  العلوي  السيدة 
 3(  1 م  األما3  إقامة  عنوانه)ا) 
الشيضاء   1 ع   7 6قم   253 عما6ة 

20253 الدا6 الشيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الزهراء  فاطمة  العلوي  السيدة 
 3(  1 م  األما3  إقامة  عنوانه)ا) 
عما6ة 253 6قم 7 ع 1 20253 الدا6 

الشيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملحمدية بتا6يخ )0 ما16 

2022 تحت 6قم 423.

513I

STE BABOUZID

ACCESOIR SAHARA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE BABOUZID
 AVENUE MEKKA 1er ETAGE
 NR 27 ، 70000، LAAYOUNE

MAROC
ACCESOIR SAHARA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي تجزئة 

الوحدة بلوك E 6قم 887 العيو3 - 
70000 العيو3 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
40423

في  مؤ6خ  موثق  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   2(
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ACCESOIR SAHARA
بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
االلكترونية  والعدات  الهواتف 

اكسسوا6ات .
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
 - العيو3   887 6قم   E الوحدة بلوك 

70000 العيو3 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
 500  : السابق  هللا  عشد  السيد 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة.
 500  : الحاج  اد  هشام  السيد 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة.
 500  : السابق  هللا  عشد  السيد 

بقيمة 00) د6هم.
 500  : الحاج  اد  هشام  السيد 

بقيمة 00) د6هم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عشد هللا السابق عنوانه)ا) 

العيو3 7000 العيو3 املغرب.
السيد هشام اد الحاج عنوانه)ا) 

العيو3 7000 العيو3 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عشد هللا السابق عنوانه)ا) 

العيو3 7000 العيو3 املغرب
السيد هشام اد الحاج عنوانه)ا) 

العيو3 7000 العيو3 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   2( االبتدائية بالعيو3 بتا6يخ 

2022 تحت 6قم 477.
514I

COMPAGNIE FONCIERE SAINT JEAN SARL AU

 COMPAGNIE FONCIERE
SAINT JEAN SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة

 COMPAGNIE FONCIERE SAINT
JEAN SARL AU

زنقة أحمد بنعالل بوعيش، طريق 
تطوا3، 2 ب، أمل 3 ، 90070، 

طنجة املغرب
 COMPAGNIE FONCIERE SAINT

JEAN SARL AU شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي فيال 1) 
زنقة كو6دو - 90000 طنجة املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
6قم التقييد في السجل التجا6ي 

.425
الوحيد  الشريك  قرا6  بمقت�سى 
تم تحويل   202( نونبر   27 املؤ6خ في 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 90000  - كو6دو  زنقة   (1 »فيال 
أحمد  »زنقة  إلى  املغرب«  طنجة 
بنعالل بوعيش، طريق تطوا3، 2 ب، 

أمل 3 - 90070 طنجة املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
دجنبر   (1 بتا6يخ  بطنجة  التجا6ية 

)202 تحت 6قم 249051.
515I

FIDULATIMO

MOUNA EXPRESS MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDULATIMO
 LOT ACHARAF GH 1 IMM 1
 ETG 2 N°5 BD EL HOUSSINE

 SOUSSI SIDI MOUMEN ،
20400، CASABLANCA MAROC
 MOUNA EXPRESS MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي حي البركة 
زنقة 33 6قم )41 موالي 6شيد الدا6 

الشيضاء - 20703 الدا6 الشيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
534123

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   202( شتنبر   24
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
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املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MOUNA EXPRESS MAROC

النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الطرقي لشحن الشضائع 

و  اللوجستيكية  الخدمات 

الوساطة في النقل الطرقي للشضائع .

عنوا3 املقر االجتماعي : حي البركة 
زنقة 33 6قم )41 موالي 6شيد الدا6 

الشيضاء  الدا6   20703  - الشيضاء 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:

 500  : مصلح  6ضوا3  السيد 

حصة بقيمة 50.000 د6هم للحصة.

500 حصة   : السيدة منى مصلح 

بقيمة 50.000 د6هم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  مصلح  6ضوا3  السيد 

موالي   41( 6قم   33 حي البركة زنقة 

الدا6   20703 الشيضاء  الدا6  6شيد 

الشيضاء املغرب.

السيدة منى مصلح عنوانه)ا) حي 

البركة زنقة 33 6قم )41 موالي 6شيد 

20703 الدا6 الشيضاء  الدا6 الشيضاء 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة منى مصلح عنوانه)ا) حي 

البركة زنقة 33 6قم )41 موالي 6شيد 

20703 الدا6 الشيضاء  الدا6 الشيضاء 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 02 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

ما16 2022 تحت 6قم 30)5)8.

511I

جيسط كومشطا ش.ذ.م.م.ش.و

TETRAMAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

جيسط كومشطا ش.ذ.م.م.ش.و
شا6ع الحسن األول، إقامة باب 

العقلة د، الطابق األ6�سي، تطوا3 
تطوا3، 93000، تطوا3 املغرب

TETRAMAR شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 747) حي 
بوزغالل املضيق املضيق 93200 

املضيق املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

3(057
في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   2022 يناير   27
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. TETRAMAR
غرض الشركة بإيجاز : • االشغال 

التحت مائية
• األنشطة الترفيهية الشحرية تحت 

املاء.
 (747  : االجتماعي  املقر  عنوا3 
حي بوزغالل املضيق املضيق 93200 

املضيق املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
 333  : الغياتي  املهدي  السيد 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة.
السيد محمد بنجدي : 334 حصة 

بقيمة 00) د6هم للحصة.
السيد محمود لحلو : 333 حصة 

بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الغياتي  املهدي  السيد 
حي الزاوية شا6ع خالد ابن الوليد 6قم 

39 املضيق 93200 املضيق املغرب.
عنوانه)ا)  بنجدي  محمد  السيد 
داخلة  سيت   43 6قم   (0 ف  بلوك 

اكادير 80010 اكادير املغرب.
عنوانه)ا)  لحلو  محمود  السيد 
عما6ة  الخامس  محمد  شا6ع 
 80100 اكادير   (3 6قم  مو6يطانيا 

اكادير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  الغياتي  املهدي  السيد 
حي الزاوية شا6ع خالد ابن الوليد 6قم 

39 املضيق 93200 املضيق املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   25 االبتدائية بتطوا3 بتا6يخ 

2022 تحت 6قم 180.
517I

AUDITAX MAROC

Grands Equipements SUD-
EST

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة

AUDITAX MAROC
 BD ZERKTOUNI ANG BD 2(9

 ROUDANI 219 BD ZERKTOUNI
 ANG BD ROUDANI، 20370،

CASABLANCA maroc
 Grands Equipements SUD-EST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي شا6ع 

تفراوت ) ، 6قم 23 الطابق األ6�سي 
، الحي املحمدي - 20570 الدا6 

الشيضاء املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.333497

الوحيد  الشريك  قرا6  بمقت�سى 
املؤ6خ في )) شتنبر 9)20 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
الطابق   23 6قم   ،  ( »شا6ع تفراوت 
 20570  - املحمدي  الحي   ، األ6�سي 

شا6ع   3« إلى  املغرب«  الدا6 الشيضاء 

 3 بناية. ج.ح   ، الفوا6ات اقامة سا6ا 

عي3 السشع الحي   ،  (2 متجر 6قم   ،

 20570  - الدا6 الشيضاء.   ، املحمدي 

الدا6 الشيضاء املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

فبراير 2022 تحت 6قم 4391)8.

518I

aice compta

BALI DISTRIBUTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

aice compta

 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،

casablanca maroc

BALI DISTRIBUTION شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي زنقة 

كلميمة إقامة لو لوفغ 6قم اإلقامة 

153 الطابق 4 الشقة )) - 20000 

الشيضاء املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

53444(

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   2022 يناير   3(

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 BALI  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. DISTRIBUTION

استيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املنتجات  جميع  وتسويق  وتصدير 

املادية.
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زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
لوفغ 6قم اإلقامة  لو  إقامة  كلميمة 
 20000  -  (( الشقة   4 الطابق   153

الشيضاء املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
 (.000  : بالي  عشدالخالق  السيد 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عشدالخالق بالي عنوانه)ا) 
 99 6قم   (2 زنقة   ( السالمة  حي 

20170 الشيضاء املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عشدالخالق بالي عنوانه)ا) 
 99 6قم   (2 زنقة   ( السالمة  حي 

20170 الشيضاء املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 0( بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

ما16 2022 تحت 6قم 4884)8.
519I

FIDUCIAIRE EL MOUDDEN

VISTA IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EL MOUDDEN
 AV ALLAL EL FASSI RES

 YASMINE WILAYA B1 BLOC
 B1 ENTRE SOL N°5 ، 93040،

TETOUAN MAROC
VISTA IMMO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي شا6ع 

عالل الفا�سي إقامة ياسمي3 الوالية 
B2 بلوك B 6قم 5 - 93000 تطوا3 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

30927
في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   2022 يناير   20

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 VISTA  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.IMMO

اإلنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقا6ي.

شا6ع   : االجتماعي  املقر  عنوا3 

عالل الفا�سي إقامة ياسمي3 الوالية 
تطوا3   93000  -  5 6قم   B بلوك   B2

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:

السيد عشد اإلله الجوهري : 250 

حصة بقيمة 25.000 د6هم للحصة.

 250  : العشيري  سعيد  السيد 

حصة بقيمة 25.000 د6هم للحصة.

السيد أنس الوسداد : 250 حصة 

بقيمة 25.000 د6هم للحصة.

حصة   250  : تاقي  هشام  السيد 

بقيمة 25.000 د6هم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الجوهري  اإلله  عشد  السيد 

عنوانه)ا) شا6ع محمد اليازدي إقامة 

 7 شقة   2 ط   1 بلوك  األندلس 

93000 تطوا3 املغرب.

السيد سعيد العشيري عنوانه)ا) 

شا6ع الجيش امللكي بلوك أ ط 4 شقة 

3) 93000 تطوا3 املغرب.

عنوانه)ا)  الوسداد  أنس  السيد 

6ياض  إقامة  الحراق  محمد  شا6ع 
تطوا3   93000  (7 6قم   A تطوا3 

املغرب.

السيد هشام تاقي عنوانه)ا) شا6ع 

تطوا3   93000  5 6قم  الشعرة  علي 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

الجوهري  اإلله  عشد  السيد 

عنوانه)ا) شا6ع محمد اليازدي إقامة 

 7 شقة   2 ط   1 بلوك  األندلس 

93000 تطوا3 املغرب

السيد سعيد العشيري عنوانه)ا) 

شا6ع الجيش امللكي بلوك أ الطابق 4 
6قم 3) 93000 تطوا3 املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما16   02 االبتدائية بتطوا3 بتا6يخ 

2022 تحت 6قم 553.

570I

audilex accounting

 ALEXIS SORNIN

CONSULTANT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

audilex accounting

 rue al mouzdalifa imm sami

 n°17 ، 40000، marrakech

maroc

 ALEXIS SORNIN CONSULTANT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي حديقة 

ماجو6يل زنقة ايف سا3 لوغا3 

جيليز - 40000 مراكش املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
6قم التقييد في السجل التجا6ي 

.(07575

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤ6خ في 5) فبراير 2022 تم تحويل 

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

سا3  ايف  زنقة  ماجو6يل  »حديقة 

مراكش   40000  - جيليز  لوغا3 

اعشاد  ازيكي د6ب  »دوا6  إلى  املغرب« 
 40000  - االول  الطابق  6قم)7)2 

مراكش املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما16   02 بتا6يخ  بمراكش  التجا6ية 

2022 تحت 6قم )3348).

57(I

 مانا جمنت اند كونسيلتينغ

البسقساقي كار
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

مانا جمنت اند كونسيلتينغ
9),شا6ع جشل هبري ,امزو36 ، 

32250، الحسيمة املغرب
البسقساقي كا6 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي : الطابق 
األول حي بركم 02 امزو36 - 32250 

الحسيمة املغرب.
قفل التصفية

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
.2987

الوحيد  الشريك  قرا6  بمقت�سى 
)202 تقر6 حل  7) غشت  املؤ6خ في 
البسقساقي كا6 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد مشلغ 
وعنوا3  د6هم   (00.000 6أسمالها 
حي  األول  الطابق  اإلجتماعي  مقرها 
بركم 02 امزو36 - 32250 الحسيمة 

املغرب نتيجة اللحل املشكر للشركة.
و عي3:

السالم  عشد  السيد)ة) 
الشوسقساقي و عنوانه)ا) حي ميرادو6 
الحسيمة   32000 العلوي الحسيمة 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
وفي الطابق   202( دجنبر   3( بتا6يخ 
 32250  - 02 امزو36  األول حي بركم 

الحسيمة املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالحسيمة بتا6يخ 25 يناير 

2022 تحت 6قم 9).
572I

Valoris Partners

MFG VIVO HOLDING
إعال3 متعدد القرا6ات

Valoris Partners
 Bureau N°14, 3ème étage,

 immeuble soft city oasis, 2 et
 4 rue Abou Dhabi ، 20410،

casablanca maroc
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MFG VIVO HOLDING »شركة 
املساهمة«

وعنوا3 مقرها االجتماعي: 59، شا6ع 
الز6قطوني الطابق 1 6قم 8) - - 

الدا6 الشيضاء املغرب.
»إعال3 متعدد القرا6ات«

6قم التقييد في السجل التجا6ي: 
.5(5403

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤ6خ في 29 دجنبر )202

تم اتخاذ القرا6ات التالية: 
قرا6 6قم ): الذي ينص على مايلي: 
سهم   3(500 املصادقة على تفويت 
 Multi Food Group في ملكية شركة
 Vivo Energy شركة  لصالح   SA

Maroc SA
قرا6 6قم 2: الذي ينص على مايلي: 
املصادقة على تفويت سهم واحد في 
بوشرة  شقرو3  بن  السيدة  ملكية 

لصالح السيدة بنسودة فاتن
قرا6 6قم 3: الذي ينص على مايلي: 
املصادقة على تفويت سهم واحد في 
لصالح  مجد  بنسودة  السيد  ملكية 

السيد بنسودة مالك
قرا6 6قم 4: الذي ينص على مايلي: 

استقالة اعضاء مجلس االدا6ة 
قرا6 6قم 5: الذي ينص على مايلي: 
 3 مجلس االدا6ة ملدة  تعيي3 اعضاء 
املجلس الجديد متكو3 من  سنوات. 
1 اعضاء : )) السيد جو6ج الكسند6 
السيد الحشيب امي3 بن   (2 6وبرتس 
منصف  هشام  السيد   (3 عشدهللا 
بنسودة  توفيق  السيد   (4 العلوي 
السيدة   (1 السيد بنسودة مالك   (5

بنسودة فاتن
قرا6 6قم 1: الذي ينص على مايلي: 
االسا�سي  النضام  صياغة  اعادة 

للشركة و املصادقة عليه 
قرا6 6قم 7: الذي ينص على مايلي: 
تعيي3 السيد توفيق بنسودة كرئيس 

ملجلس االدا6ة لسنة 2022
قرا6 6قم 8 : الذي ينص على مايلي: 
تعيي3 السيد توفيق بنسودة كمدير 
عام للشركة. ستلتزم الشركة بتوقيع 
السيد توفيق بن سودة بصفته مدير 

عام لها.

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

على  ينص  الذي   :(-57 6قم  بند 

النضام  بنود  صياغة  اعادة  مايلي: 

االسا�سي 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 0( بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

ما16 2022 تحت 6قم 4851)8.

573I

FUDICAIRE ISMAILI

 STE INJAZ SAHARA

TRAVAUX SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI

حي التقدم بلوك 2 6قم 07 السما6ة 

ES-SMARA MAROC ،72000 ،

 STE INJAZ SAHARA TRAVAUX

SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي شا6ع 

املقاومة حي الفتح 6قم 25 مكر6 

السما6ة - 72000 السما6ة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

2135

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   24

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 INJAZ SAHARA TRAVAUX SARL

.AU

االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

العامة.

شا6ع   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
مكر6   25 6قم  الفتح  حي  املقاومة 

السما6ة - 72000 السما6ة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
 (.000  : حنا3  محمد  السيد 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  حنا3  محمد  السيد 
السما6ة  6قم  بدو3  املقاومة  شا6ع 

72000 السما6ة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  حنا3  محمد  السيد 
السما6ة  6قم  بدو3  املقاومة  شا6ع 

72000 السما6ة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
02 ما16  االبتدائية بالسما6ة بتا6يخ 

2022 تحت 6قم 53/2022.
574I

العيو3 استشا6ات

AL NOUR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

العيو3 استشا6ات
6قم )3 شا6ع االمير موالي عشد هللا ، 

70000، العيو3 املغرب
AL NOUR شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طو6 التصفية)
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي شا6ع 
الحزام 6قم 04 حي الوحدة 02 
العيو3 - 70000 العيو3 املغرب.

حل شركة
6قم التقييد في السجل التجا6ي 

.2099(
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
2022 تقر6 حل  7) فبراير  املؤ6خ في 
 AL شركة ذات املسؤولية املحدودة 
 (00.000 6أسمالها  مشلغ   NOUR
اإلجتماعي  مقرها  وعنوا3  د6هم 
الوحدة  حي   04 6قم  الحزام  شا6ع 
العيو3 املغرب   70000  - العيو3   02

ال3 الشركة لم تقم باي   : نتيجة ل 
نشاط .

شا6ع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 02 الوحدة  حي   04 6قم  الحزام 

العيو3 - 70000 العيو3 املغرب. 
و عي3:

و  ومهدي  املالك  عشد  السيد)ة) 
الصديق  بكر  ابي  شا6ع  عنوانه)ا) 
71) حي الزهو6 الدشيرة انزكا3  6قم 
)ة)  املغرب كمصفي  انزكا3   80(00

للشركة.
الحدود  اإلقتضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تشليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية : 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   28 االبتدائية بالعيو3 بتا6يخ 

2022 تحت 6قم 530.

575I

VM MAROC

VM MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

VM MAROC
زاوية شا6ع اللة ياقوت وشا6ع عرا6 
9 إقامة غاليس الطابق الرابع شقة 
7) الدا6 الشيضاء - 20000 الدا6 
الشيضاء املغرب ، 20000، الدا6 

الشيضاء املغرب
VM MAROC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي زاوية شا6ع 

اللة ياقوت وشا6ع عرا6 9 إقامة 
غاليس الطابق الرابع شقة 7) الدا6 

الشيضاء - 20000 الدا6 الشيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
532507

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   2022 يناير   03
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 VM  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MAROC
الشراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 
والشيع واالستيراد والتصدير والتجا6ة 
أشكالها  بجميع  والدولية  الوطنية 
حالتها  في  املنتجات  جميع  وتسويق 
املخصصة  املصنعة  أو  الخام 
للصناعة أو التجا6ة والز6اعة والنقل 

والسياحة..
زاوية   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
 9 عرا6  وشا6ع  ياقوت  اللة  شا6ع 
شقة  الرابع  الطابق  غاليس  إقامة 
الدا6   20000  - الشيضاء  الدا6   (7

الشيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
500 حصة   : السيد محمد اد6از 

بقيمة 00) د6هم للحصة.
500 حصة   : السيد ياسي3 اد6از 

بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  اد6از  محمد  السيد 
 8 6قم   7 زنقة  فيواليط  تقسيمة 
الدا6   20(50 الشيضاء  كليفو6نية 

الشيضاء املغرب.
عنوانه)ا)  اد6از  ياسي3  السيد 
0)) زنقة إفني طابق ) شقة ) إقامة 
هاجر الشيضاء 20001 الدا6 الشيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  اد6از  ياسي3  السيد 
0)) زنقة إفني طابق ) شقة ) إقامة 
هاجر الشيضاء 20001 الدا6 الشيضاء 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجا6ية بالدا6 الشيضاء بتا6يخ - تحت 

6قم -.

571I

AJBAR CONSULTING

STE RIMAUTO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير تسمية الشركة

AJBAR CONSULTING
 Bureaux Nour Rue EL Houssine

 AL Khadar N°2 ، 30050، FES
املغرب

STE RIMAUTO شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا3 مقرها االجتماعي 6قم 5 زنقة 
808 الفرابي الحي الصناعي سيدي 

ابراهيم - 30080 فا1 املغرب.
تغيير تسمية الشركة

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
55485

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   2022 فبراير   (3 في  املؤ6خ 
 STE« من  الشركة  تسمية  تغيير 
. »STE DIVATISS« إلى »RIMAUTO

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   23 بتا6يخ  بفا1  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 941.
577I

HM SOLUTION

OUBA EXPRESS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ROSALIA EMPOWERMENT
 AMR AIBN ASS 3°ETG N°26 29

 TANGER ، 90000، TANGER
املغرب

OUBA EXPRESS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 29 شا6 
ع عمر ابن العاص 6قم 21 الطابق 
التالت 29 شا6 ع عمر ابن العاص 
6قم 21 الطابق التالت 0)900 

طنجة املغرب.
تفويت حصص

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.93317

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2022 فبراير   02 في  املؤ6خ 

املصادقة على :

6بيزة  ياسي3  )ة)  السيد  تفويت 

أصل  من  اجتماعية  حصة   500

000.) حصة لفائدة السيد )ة) عمر 

أوبايشو بتا6يخ 02 فبراير 2022.

بوطاح  حمزة  )ة)  السيد  تفويت 

أصل  من  اجتماعية  حصة   500

000.) حصة لفائدة السيد )ة) عمر 

أوبايشو بتا6يخ 02 فبراير 2022.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

فبراير   02 بتا6يخ  بطنجة  التجا6ية 

2022 تحت 6قم )97 .

578I

AJBAR CONSULTING

STE RIMAUTO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير نشاط الشركة

AJBAR CONSULTING

 Bureaux Nour Rue EL Houssine

 AL Khadar N°2 ، 30050، FES

املغرب

STE RIMAUTO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا3 مقرها االجتماعي 6قم 5 زنقة 

808 الفرابي الحي الصناعي سيدي 

ابراهيم - 30080 فا1 املغرب.

تغيير نشاط الشركة
6قم التقييد في السجل التجا6ي 

.55485

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم تغيير   2022 فبراير   (3 املؤ6خ في 

هياكل  »اصالح  من  الشركة  نشاط 

السيا6ات التجا6ة الحرة التصدير و 

تسويق  و  صناعة   -« إلى  اإلستيراد« 

جميع املفروشات.

- صناعة أثاث املكاتب و املحالت 

التجا6ية واأل6ائك وغيرها.

- الطرز ، الخياطة العامة 

- الديكو6 الداخلي

- حمل الشضائع لحساب الغير«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   23 بتا6يخ  بفا1  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 941.

579I

IBRA MANAGEMENT

FRANMODD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

IBRA MANAGEMENT
 AVENUE MOHAMED 6 IMM
 AILLAL NR 3223EME ETAGE
 APPT 05 - LAAYOUNE - BP

2367، 70000، laayoune maroc
FRANMODD شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي مدينة 
الوحدة بلوك C العيو3 - 0)700 

العيو3 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

40553
في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   28
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.FRANMODD
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
االشخاص لحساب الغير نقل السلع 

االستيراد والتصدير.
مدينة   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
 700(0  - العيو3   C بلوك  الوحدة 

العيو3 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
 (.000  : الداحي  محمد  السيد 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة.
 (000  : الداحي  محمد  السيد 

بقيمة 00) د6هم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  الداحي  محمد  السيد 

اسشانيا .. . اسشانيا.
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والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  الداحي  محمد  السيد 
اسشانيا .. .. اسشانيا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما16   02 االبتدائية بالعيو3 بتا6يخ 

2022 تحت 6قم 565/2022.

580I

PLATINIUM GLOB

PLATINIUM KINE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PLATINIUM GLOB
 n° 2 rue patrice lumumba
 residence massira bureaux

 2ème étage n° 4 V.N FES ، 0،
FES MAROC

PLATINIUM KINE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 6قم 38 
شا6ع 30 حي واد فا1 - 30000 

فا1 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
7(287

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   07
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PLATINIUM KINE
املعالجة   : غرض الشركة بإيجاز 

الحركية والعالج الطشيعي.
 38 6قم   : عنوا3 املقر االجتماعي 
شا6ع 30 حي واد فا1 - 30000 فا1 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 (0.000 الشركة:  6أسمال  مشلغ 
د6هم، مقسم كالتالي:

السيد محمد نوفل الغمري : 00) 
حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

الغمري  نوفل  محمد  السيد 
عنوانه)ا) زنقة 30 6قم 38 تجزئة واد 

فا1 30000 فا1 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الغمري  نوفل  محمد  السيد 
عنوانه)ا) زنقة 30 6قم 38 تجزئة واد 

فا1 30000 فا1 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   (4 بتا6يخ  بفا1  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 728.

58(I

TERMET
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

6قم 22 حي السعادة ، 00)3)، 
بوزنيقة املغرب

TERMET شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي )2 حي 
السالم - 3000) بنسليما3 املغرب.

تفويت حصص
6قم التقييد في السجل التجا6ي 

.4507
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2022 فبراير   (0 في  املؤ6خ 

املصادقة على :
شعيرة  6بيع  )ة)  السيد  تفويت 
00) حصة اجتماعية من أصل 00) 
سليما3  )ة)  السيد  لفائدة  حصة 

اللو�سي بتا6يخ )) فبراير 2022.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 0( بتا6يخ  سليما3  بب3  االبتدائية 

ما16 2022 تحت 6قم 13).

582I

STE FIDUNORDWEST SARL AU

 STE D.O.M TRANSPORT
HOLLANDE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

STE FIDUNORDWEST SARL AU
 av bir anzarane lot idrissia bur
 nour 2eme etage n15 atlas ،

30000، fes MAROC
 STE D.O.M TRANSPORT

HOLLANDE شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي محل 6قم 
8)2 شا6ع الخليل طريق صفرو - 

30000 فا1 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
7(077

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   2022 يناير   28
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 STE D.O.M TRANSPORT

.HOLLANDE
نقل   /  : بإيجاز  الشركة  غرض 
نقل  الدولية-  و  الوطنية  الشضائع 
نقل  اإل6ساليات الوطنية و الدولية- 
الشضائع – تسليم الشضائع – النقل 
و الخدمات اللوجستيكية – تصدير 
مختلف  عامة  وبصفة  استيراد.  و 
العقا6ية  املالية,  التجا6ية,  العمليات 
املنقولة و غير املنقولة التي من شأنها 

توسيع نشاط الشركة.
عنوا3 املقر االجتماعي : محل 6قم 
 - صفرو  طريق  الخليل  شا6ع   2(8

30000 فا1 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 
د6هم، مقسم كالتالي:

 (.000  : محمد  الدمناتي  السيد 
حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الدمناتي محمد عنوانه)ا) 
سالم  اوالد  بنحمو  دوا6اوالدعلي 
امطالسة الد6يوش 12253 الناضو6 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الدمناتي محمد عنوانه)ا) 
سالم  اوالد  بنحمو  دوا6اوالدعلي 
امطالسة الد6يوش 12253 الناضو6 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجا6ية بفا1 بتا6يخ 28 يناير 2022 

تحت 6قم 451.

583I

STE FURAMIC SARL

 STE FECONDATION
AGRICOLE SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

STE FURAMIC SARL
زاوية شا6ع الفتواكي وابن الخطيب 
عما6ة مختا6ي الطابق 1 6قم الشقة 

3 ، 10000، وجدة املغرب
 STE FECONDATION AGRICOLE

SARL شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي محل 6قم 
) 6أ بني د6ا6 - 10350 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
38807

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   0(
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
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عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 FECONDATION AGRICOLE

.SARL
مقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 
إدا6ة الخدمات التجا6ية أو الصناعية 

أو الز6اعية...تاجر ماشية.
عنوا3 املقر االجتماعي : محل 6قم 
) 6أ بني د6ا6 - 10350 وجدة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 
د6هم، مقسم كالتالي:

السيد بوعشداالوي محسي3 : 700 
حصة بقيمة 00) د6هم للحصة.

حصة   300  : السيد ود6ا3 امي3 
بقيمة 00) د6هم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

محسي3  بوعشداالوي  السيد 
 8 شا6ع موالي 6شيد 6قم  عنوانه)ا) 

بني د6ا6 10350 وجدة املغرب.
حي  السيد ود6ا3 امي3 عنوانه)ا) 
الجديد عي3 بني مطهر 00)14 جرادة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
محسي3  بوعشداالوي  السيد 
 8 شا6ع موالي 6شيد 6قم  عنوانه)ا) 

بني د6ا6 10350 وجدة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   (8 بتا6يخ  بوجدة  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 13.
584I

املركز الجهوي لالستثما6 لجهة العيو3 الساقية 

الحمراء

 LEMSSAADI DES TRAVAUX
TOPOGRAPHIQUES

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثما6 لجهة 
العيو3 الساقية الحمراء

صندوق البريد 2211 ، 70000، 
العيو3 املغرب

 LEMSSAADI DES TRAVAUX

TOPOGRAPHIQUES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي حي 

موالي 6شيد بلوك ب شا6ع حما3 

الفطواكي عما6ة سعيد الجماني 6قم 

40 العيو3 - 70000 العيو3 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

4049(

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   04

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 LEMSSAADI DES TRAVAUX

.TOPOGRAPHIQUES

الغرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مهنة  مما6سة  هو  للشركة  الوحيد 

في  الطوبوغرافي   - املساحة  مهند1 
إطا6 جميع األحكام الوا6دة في القانو3 
املأخوذة  النصوص   ،  30-93 6قم 

اللوائح   ، مدونة األخالق   ، لتطشيقه 

ميثاق مساح املهندسي3   ، الداخلية 

ملهند�سي  الوطنية  النقابة  وقرا6ات 

وهي  الطوبوغرافيي3.   - املساحة 

مخولة بما يلي:

أو  الد6اسات  جميع  إجراء   •

الخطط  جميع  ووضع   ، العمليات 

يتعلق  فيما  بها  املتعلقة  والوثائق 

الخرائط  و6سم   ، بالجيوديسيا 

الطشوغرافية ، واملسوحات املساحية 

عملية  وبأي  املستويات  جميع  على 

وخبرة   ، األ6ا�سي  أصول  لتحديد 

السكنية  والوحدات   ، األ6ا�سي 

والتقسيمات الفرعية.

إجراء   ، في ظل نفس الظروف   •

واألعمال  الطشوغرافية  الد6اسات 

املتعلقة بعمليات املسح والتخطيط 

، وتجميع األ6ا�سي ، وتطوير األ6ا�سي 

، والشناء واألشغال العامة.

جميع العمليات   ، وبشكل عام   •
التي قد تكو3 مرتشطة بشكل مشاشر أو 
غير مشاشر باألنشطة املذكو6ة أعاله 
أو التي من املحتمل أ3 تعزز تطوير 
الشركة وتخضع ألحكام القانو3 -30
93 ، وال سيما حظر أي مشا6كة مالية 
أو  تجا6ي   ، الصناعية  الشركات  في 

مصرفي. .
عنوا3 املقر االجتماعي : حي موالي 
6شيد بلوك ب شا6ع حما3 الفطواكي 
عما6ة سعيد الجماني 6قم 40 العيو3 

- 70000 العيو3 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
 (.000  : ملساعدي  أيوب  السيد 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد أيوب ملساعدي عنوانه)ا) 
زنقة   2 الشطر  6شيد  موالي  حي 
العيو3   04 الشقة   (( حلب العما6ة 

70000 العيو3 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد أيوب ملساعدي عنوانه)ا) 
زنقة   2 الشطر  6شيد  موالي  حي 
العيو3   04 الشقة   (( حلب العما6ة 

70000 العيو3 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   25 االبتدائية بالعيو3 بتا6يخ 

2022 تحت 6قم 522/2022.
585I

STE FURAMIC SARL

 STE ALAKHAWAYNE A 3
SARL A/U

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

STE FURAMIC SARL
زاوية شا6ع الفتواكي وابن الخطيب 
عما6ة مختا6ي الطابق 1 6قم الشقة 

3 ، 10000، وجدة املغرب
 STE ALAKHAWAYNE A 3 SARL

A/U شركة ذات مسؤولية محدودة 
ذات الشريك الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 33 حي 
اللوز الزنقة ) - 10000 وجدة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
38837

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   2022 يناير   21
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
. ALAKHAWAYNE A 3 SARL A/U

االستيراد   : غرض الشركة بإيجاز 
والتصدير..تجا6ة كماليات السيا6ات 

املستعملة و قطع غيا6ها.
 33  : االجتماعي  املقر  عنوا3 
وجدة   10000  -  ( الزنقة  اللوز  حي 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
 (.000  : امشا6ك  الكرا6ي  السيد 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد الكرا6ي امشا6ك عنوانه)ا) 
33 حي اللوز زنقة االنتصا6 ) 6قم 33 

10000 وجدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الكرا6ي امشا6ك عنوانه)ا) 
33 حي اللوز زنقة االنتصا6 ) 6قم 33 

10000 وجدة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   22 بتا6يخ  بوجدة  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 89.
581I
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املركز الجهوي لالستثما6 لجهة العيو3 الساقية 

الحمراء

 AHL ELMEKKI POUR LA
 CONSTRUCTION ET LE
COMMERCE GENERAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثما6 لجهة 
العيو3 الساقية الحمراء

صندوق البريد 2211 ، 70000، 
العيو3 املغرب

 AHL ELMEKKI POUR LA
 CONSTRUCTION ET LE

COMMERCE GENERAL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي حي اللة 
مريم زنقة لند3 بوجدو6 - 000)7 

بوجدو6 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

40515
في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   (5
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 AHL ELMEKKI POUR LA
 CONSTRUCTION ET LE

.COMMERCE GENERAL
الغرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 
من الشركة سواء لنفسها أو ألطراف 

ثالثة في املغرب والخا6ج:
والصرف  والسشاكة  اإلنشاءات 
املشاني  وطالء  والكهرباء  الصحي 

واملشاني ؛
األشغال املدنية.

واللحام  املعدنية  اإلنشاءات 
وصناعة  املعدنية  والصفائح 

الغاليات ؛
والشيع  والشراء  العامة  التجا6ة 

واالستيراد والتصدير والتوزيع.
خدمات وأعمال متنوعة.

نقل األشخاص والشضائع لحسابه 
الخاص وبالنيابة عن الغير.

املتعلقة  املتنوعة  األعمال  جميع 
بشكل مشاشر أو غير مشاشر بالغرض 
املوصوف أعاله   ، املؤس�سي للشركة 
من  أو  مشابه  آخر  غرض  بأي  أو   ،
املحتمل أ3 يعزز تطويرها بأي شكل 

من األشكال. .
حي اللة   : عنوا3 املقر االجتماعي 
 7(000  - لند3 بوجدو6  زنقة  مريم 

بوجدو6 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
 (.000  : بلمكي  محمد  السيد 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد بلمكي عنوانه)ا) حي 
اللة مريم زنقة لند3 بوجدو6 000)7 

بوجدو6 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  بلمكي  سداتي  السيد 
بوجدو6   09 6قم  هللا  معطى  حي 

000)7 بوجدو6 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما16   02 االبتدائية بالعيو3 بتا6يخ 

2022 تحت 6قم 572/2022.
587I

STE FURAMIC SARL

 STE AYAMADO
CONSTRUCTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

STE FURAMIC SARL
زاوية شا6ع الفتواكي وابن الخطيب 
عما6ة مختا6ي الطابق 1 6قم الشقة 

3 ، 10000، وجدة املغرب
 STE AYAMADO

CONSTRUCTION شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طو6 التصفية)

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 309 زنقة 
بوقنادل - 10000 وجدة املغرب.

حل شركة
6قم التقييد في السجل التجا6ي 

.2900(
الوحيدا  الشريك  قرا6  بمقت�سى 
تقر6 حل   2022 يناير   20 في  ملؤ6خ 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 STE AYAMADO الوحيد  الشريك 
6أسمالها  مشلغ   CONSTRUCTION
مقرها  وعنوا3  د6هم   20.000
 - بوقنادل  زنقة   309 اإلجتماعي 
10000 وجدة املغرب نتيجة ل : كثرة 
..قلة  املالية  املوا6د  ..قلة  املنافسة 

عروض املناقصات.
و حدد مقر التصفية ب 309 زنقة 

بوقنادل - 10000 وجدة املغرب. 
و عي3:

و  محمد  فرعو3  السيد)ة) 
بلخضرتجزئة  محمد  حي  عنوانه)ا) 
 (8 6قم   5 أو  الزنقة  الطلحاوي 
)ة)  كمصفي  املغرب  وجدة   10000

للشركة.
الحدود  اإلقتضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تشليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية : 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   22 بتا6يخ  بوجدة  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 84.

588I

STE FURAMIC SARL

STE MR IMMO SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE FURAMIC SARL
زاوية شا6ع الفتواكي وابن الخطيب 
عما6ة مختا6ي الطابق 1 6قم الشقة 

3 ، 10000، وجدة املغرب
STE MR IMMO SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 8 زنقة ب 
)) تجزئة عشد الخيرا3 - 10000 

وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

38185

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   202( دجنبر   27

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. MR IMMO SARL

 ( مقاول   : غرض الشركة بإيجاز 

مطعم  استغالل  عقا6ات..)  بنايات 

ومقهى .
زنقة   8  : االجتماعي  املقر  عنوا3 

 10000  - )) تجزئة عشد الخيرا3  ب 

وجدة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 50.000 الشركة:  6أسمال  مشلغ 

د6هم، مقسم كالتالي:

حصة   250  : 6شيد  ودة  السيد 

بقيمة 00) د6هم للحصة.

حصة   250  : منال  ودة  السيدة 

بقيمة 00) د6هم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد ودة 6شيد عنوانه)ا) تجزئة 
 10000  4 6قم   (( بنخيرا3 زنقة ب 

وجدة املغرب.

السيدة ودة منال عنوانه)ا) تجزئة 
 10000  4 6قم   (( بنخيرا3 زنقة ب 

وجدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ودة 6شيد عنوانه)ا) تجزئة 
 10000  4 6قم   (( بنخيرا3 زنقة ب 

وجدة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   25 بتا6يخ  بوجدة  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 274.

589I
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STE FURAMIC SARL

 STE MAGISTRAL VOYAGES
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
توسيع نشاط الشركة 

STE FURAMIC SARL
زاوية شا6ع الفتواكي وابن الخطيب 
عما6ة مختا6ي الطابق 1 6قم الشقة 

3 ، 10000، وجدة املغرب
 STE MAGISTRAL VOYAGES
SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا3 مقرها االجتماعي حي التقدم 

تجزئة التنمية ) - 10000 وجدة 
املغرب.

توسيع نشاط الشركة
6قم التقييد في السجل التجا6ي 

.31495
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤ6خ في 04 يناير 2022 تمت إضافة 
إلى نشاط الشركة  التالية  األنشطة 

الحالي :
وكيل تحويل األموال.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
فبراير   09 بتا6يخ  بوجدة  التجا6ية 

2022 تحت 6قم )47.
590I

فيكس لينك

فيكس لينك
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

فيكس لينك
 RDC LOT N 434 ZC LOTS

 HADIKA RTE DE MEKNES FES ،
30000، فا1 املغرب

فيكس لينك شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي قطعة 
أ6ض 6قم 434 الطابق األ6�سي 

الحديقة طريق مكنا1 - 30000 
فا1 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
70933

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   202( أكتوبر   2(
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها : فيكس 

لينك.
بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
والهاتف  الحاسوب  أجهزة  وصيانة 

ولوازمها.
قطعة   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
األ6�سي  الطابق   434 6قم  أ6ض 
 30000  - مكنا1  طريق  الحديقة 

فا1 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (0.000 الشركة:  6أسمال  مشلغ 

د6هم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
زبيط  الدين  ناصر  السيد 
عنوانه)ا) إقامة دعاء الخير شقة 6قم 

)) واد فا1 30000 فا1 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
زبيط  الدين  ناصر  السيد 
عنوانه)ا) إقامة دعاء الخير شقة 6قم 

)) واد فا1 30000 فا1 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجا6ية بفا1 بتا6يخ 9) يناير 2022 

تحت 6قم -.
59(I

RHARS MAROUANE

ROSEBIANCA BUILDING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

RHARS MAROUANE
 SALMIA 2 JNANE JOULANE

 IMM K ETG 4 N°14
 CASABLANCA ، 20700،

CASABLANCA MAROC

ROSEBIANCA BUILDING شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي شا6ع عشد 
هللا املديوني الطابق األول شقة 
2 الدا6 الشيضاء - 20042 الدا6 

الشيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

501((3
في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   202( ماي   (9
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ROSEBIANCA BUILDING
الترويج   : بإيجاز  الشركة  غرض 
العقا6ي وبشكل أكثر تحديًدا األعمال 
جميع  وتخطيط  للمشاني  املختلفة 

الحرف والشناء والديكو6 .
شا6ع   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
عشد هللا املديوني الطابق األول شقة 
الدا6   20042  - الشيضاء  الدا6   2

الشيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
 500  : مصطفى  أسكا3  السيد 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة.
 500  : أوعدي  حسو3  السيد 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد أسكا3 مصطفى عنوانه)ا) 
عي3   8 6قم   33 النصر شا6ع  تجزئة 
الدا6   20470 الشيضاء  الدا6  الشق 

الشيضاء املغرب.
السيد حسو3 أوعدي عنوانه)ا) 
عي3   (8 6قم   58 حي األسرة الطريق 
الشق 20470 الدا6 الشيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

السيد أسكا3 مصطفى عنوانه)ا) 
عي3   8 6قم   33 النصر شا6ع  تجزئة 

الدا6   20470 الشيضاء  الدا6  الشق 

الشيضاء املغرب

السيد حسو3 أوعدي عنوانه)ا) 
عي3   (8 6قم   58 حي األسرة الطريق 

الشق 20470 الدا6 الشيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 08 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

يونيو )202 تحت 6قم 283)2.

592I

bouaidoun hassan Fiduciaire comptable

ARENA SHOP S.A.R.L AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

 bouaidoun hassan Fiduciaire

comptable

 I place hassan II AZROU ،

53100، AZROU MAROC

ARENA SHOP S.A.R.L AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي : بلوك 5 

عما6ة 3 متجر 2 النخيل 1 احداف 

از6و - 00)53 از6و املغرب .

قفل التصفية
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

.889

الوحيد  الشريك  قرا6  بمقت�سى 

تقر6 حل   2022 يناير   22 املؤ6خ في 

شركة   ARENA SHOP S.A.R.L AU

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد مشلغ 6أسمالها 0.000) د6هم 

 5 بلوك  اإلجتماعي  مقرها  وعنوا3 

احداف   1 النخيل   2 متجر   3 عما6ة 

نتيجة  املغرب  از6و   53(00  - از6و 

لعدم املردودية .

و عي3:

و  فصيحي  فاطمة  السيد)ة) 
 2 االطلس  حي   239 6قم  عنوانه)ا) 

كمصفي  املغرب  از6و   53(00 از6و 

)ة) للشركة.
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و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
 5 بلوك  وفي   2022 يناير   22 بتا6يخ 
احداف   1 النخيل   2 متجر   3 عما6ة 

از6و - 00)53 از6و املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   (4 بتا6يخ  باز6و  االبتدائية 

2022 تحت 6قم 03).
593I

IB PARTNERS

RESTAURANT SANS PAREIL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

IB PARTNERS
3) إقامة ڤيجي شا6ع الكو6نيش ، 

20450، الدا6 الشيضاء املغرب
 RESTAURANT SANS PAREIL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي زنقة 
اطلس عما6ة 45 6قم 1) املعا6يف - 

20053 الدا6 الشيضاء املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
53458(

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.RESTAURANT SANS PAREIL
غرض الشركة بإيجاز : مطعم.

زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
 - املعا6يف   (1 45 6قم  اطلس عما6ة 

20053 الدا6 الشيضاء املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:

 (.000  : عشادي  خالد  السيد 
حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  عشادي  خالد  السيد 
تجزئة 6شاد زنقة 5 6قم ) كاليفو6نيا 

20500 الدا6 الشيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  عشادي  خالد  السيد 
تجزئة 6شاد زنقة 5 6قم ) كاليفو6نيا 

20500 الدا6 الشيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

ما16 2022 تحت 6قم 8097.
594I

فيد بيست كونسيلتي3

cafa-od
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

فيد بيست كونسيلتي3
حي السعادة شا6ع موالي اسماعيل 
زنقة بركا3 6قم )0 الطابق االول ، 

70000، العيو3 املغرب
cafa-od شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي حي 

القد1 تجزئة الوفاق بلوك د 779) 
- 70000 العيو3 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
40525

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   24
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
cafa-  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.od

غرض الشركة بإيجاز : استشا6ي 
في التسيير.

حي   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
القد1 تجزئة الوفاق بلوك د 779) 

- 70000 العيو3 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
 (.000  : فروق  ابراهيم  السيد 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  فروق  ابراهيم  السيد 
د  بلوك   (779 6قم  الوفاق  مدينة 

70000 العيو3 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  فروق  ابراهيم  السيد 
د  بلوك   (779 6قم  الوفاق  مدينة 

70000 العيو3 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما16   0( االبتدائية بالعيو3 بتا6يخ 

2022 تحت 6قم 550.
595I

STE ZIZ COMPTA

STE BADR MINE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

STE ZIZ COMPTA
 RUE MOHAMED EK KORI

 N° 39 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

STE BADR MINE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي قصر 
ملعب تنجداد العلشة البريدية 8) 
الرشيدية - 52100 تنجداد املغرب.

تفويت حصص
6قم التقييد في السجل التجا6ي 

.(222(
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2022 فبراير   28 في  املؤ6خ 

املصادقة على :
القاد6  عشد  )ة)  السيد  تفويت 

200 حصة اجتماعية من أصل  ديشا 
750 حصة لفائدة السيد )ة) يوسف 

خم�سي بتا6يخ 28 فبراير 2022.
تفويت السيد )ة) عشد هللا املربوح 
250 حصة اجتماعية من أصل 250 
يوسف  )ة)  السيد  لفائدة  حصة 

خم�سي بتا6يخ 28 فبراير 2022.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 02 بتا6يخ  بالرشيدية  االبتدائية 

ما16 2022 تحت 6قم )2).

591I

فيد بيست كونسيلتي3

AMAGORT BUSINESS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

فيد بيست كونسيلتي3
حي السعادة شا6ع موالي اسماعيل 
زنقة بركا3 6قم )0 الطابق االول ، 

70000، العيو3 املغرب
AMAGORT BUSINESS شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي حي 

املستقشل 6قم )34 - 70000 العيو3 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
4034(

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   (4
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AMAGORT BUSINESS
تجا6ة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عامة.
حي   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
املستقشل 6قم )34 - 70000 العيو3 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 
د6هم، مقسم كالتالي:

 330  : الرا�سي  هللا  عشد  السيد 
حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عشد هللا الرا�سي عنوانه)ا) 
االزهر عما6ة 6قم )3 الحسنى سيدي 

البرنو�سي 80000 الشيضاء املغرب.
السيد ابراهيم الرا�سي عنوانه)ا) 
الحي االدا6ي زنقة 43 6قم 03 70000 

العيو3 املغرب.
عنوانه)ا)  الرا�سي  علي  السيد 
 03 645قم  زنقة  الدشيرة  ساحة 

70000 العيو3 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  الرا�سي  علي  السيد 
 03 645قم  زنقة  الدشيرة  ساحة 

70000 العيو3 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   (1 االبتدائية بالعيو3 بتا6يخ 

2022 تحت 6قم 421.

597I

BELYO CONSULTING GROUPE

ILN SERVICES AND TRADE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BELYO CONSULTING GROUPE
 LOT ARD ABDI ROUTE DE 27
 SAFI MARRAKECH ، 40160،

Marrakech املغرب
 ILN SERVICES AND TRADE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي شا6ع 
مسلم تجزئة بوكا6 الطابق التالث 
الشقة 4) باب دكالة مراكش - 

40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
(23(99

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   25
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 ILN  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. SERVICES AND TRADE
تاجر   •  : بإيجاز  الشركة  غرض 

منتجات مستحضرات التجميل 
• تاجر معدات طشية

• بيع أثاث املكاتب بالجملة
• تاجر أجهزة الكمشيوتر

الشيع بالجملة لآلالت واملعدات   •
املكتبية األخرى

األخرى  واملعدات  اآلالت  بيع   •
بالجملة

• تجا6ة.
• استيراد أداء التاجر - التصدير.

• أنشطة املنظمات الدينية
• أنشطة املنظمات السياسية

• خدمات املطاعم
• أنشطة املنظمات التعاونية .

شا6ع   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
التالث  الطابق  بوكا6  تجزئة  مسلم 
 - مراكش  دكالة  باب   (4 الشقة 

40000 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
 (.000  : نعناعي  الهام  السيدة 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  نعناعي  الهام  السيدة 
املحمدية   347 6قم  او6يدة  د6ب 

28830 املحمدية املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  نعناعي  الهام  السيدة 
املحمدية   347 6قم  او6يدة  د6ب 

28830 املحمدية املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما16   0( بتا6يخ  بمراكش  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 33384).
598I

فيد بيست كونسيلتي3

MJAT AL JANOUB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

فيد بيست كونسيلتي3
حي السعادة شا6ع موالي اسماعيل 
زنقة بركا3 6قم )0 الطابق االول ، 

70000، العيو3 املغرب
MJAT AL JANOUB شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي تجزئة 

الوفاق بلوك ج 6قم 887) - 70000 
العيو3 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
40539

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   02
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 MJAT  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.AL JANOUB
اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشناء.......
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
الوفاق بلوك ج 6قم 887) - 70000 

العيو3 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مشلغ 6أسمال الشركة: 000.000.) 

د6هم، مقسم كالتالي:
 4.000  : عكري  6شيد  السيد 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة.
 1.000  : عكري  الحسي3  السيد 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد 6شيد عكري عنوانه)ا) دوا6 

70000 سيدي  اد يحيا احمد ابضر 

افني املغرب.

السيد الحسي3 عكري عنوانه)ا) 

 70000 الز6قاء  العي3  تجزئة   337

تيزنيت املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد 6شيد عكري عنوانه)ا) دوا6 

70000 سيدي  اد يحيا احمد ابضر 

افني املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   02 االبتدائية بالعيو3 بتا6يخ 

2022 تحت 6قم 553.

599I

 STE CONFORMITE DISPONIBILITE

INTEGRITE ET CONSULTING

KANDAR PARK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 STE CONFORMITE

 DISPONIBILITE INTEGRITE ET

CONSULTING

 5RUE GHASSAN KANAFANI

 RCE ESPACE JARDIN LALLA

 MERYEM 4EME ETAGE

 BUREAU 29 V.N، 30000، FES

MAROC

KANDAR PARK شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي شرفة2) 

شا6ع احمد شوقي فا1 الجديدة 

فا1 - 30000 فا1 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

3595(

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   20(( ماي   (0

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
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عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.KANDAR PARK

غرض الشركة بإيجاز : التجا6ة
منعش عقا6ي

ادا6ة محطة خدمات السيا6ات.

عنوا3 املقر االجتماعي : شرفة2) 

الجديدة  فا1  شوقي  احمد  شا6ع 

فا1 - 30000 فا1 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 500.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:

 2.000  : ششاط  نوفل  السيد 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة.

 (.000  : السيد كريم بناني زياتني 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة.

السيد سمير برادة : 000.) حصة 

بقيمة 00) د6هم للحصة.

السيد عشد الحق بنزاكو6 قنيدل 

د6هم   (00 بقيمة  حصة   (.000  :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد نوفل ششاط عنوانه)ا) 6قم 

 30000 بنسودة  القد1  حي   (11

فا1 املغرب.

السيد كريم بناني زياتني عنوانه)ا) 
 30000 شا6ع ابن الخطيب   51 6قم 

فا1 املغرب.

عنوانه)ا)  برادة  سمير  السيد 
تجزئة بنجلو3 طريق صفرو   5 6قم 

30000 فا1 املغرب.

السيد عشد الحق بنزاكو6 قنيدل 

عنوانه)ا) 33) طريق اموزا6 30000 

فا1 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد نوفل ششاط عنوانه)ا) 6قم 

 30000 بنسودة  القد1  حي   (11

فا1 املغرب

السيد كريم بناني زياتني عنوانه)ا) 
 30000 شا6ع ابن الخطيب   51 6قم 

فا1 املغرب

عنوانه)ا)  برادة  سمير  السيد 
تجزئة بنجلو3 طريق صفرو   5 6قم 

30000 فا1 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجا6ية بفا1 بتا6يخ 0) ماي ))20 

تحت 6قم 908/2011.

100I

fiduciaire belamine

 LES RUISSEAUX DE L›OR«
VERT »ROV

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

fiduciaire belamine
 appt 3 imm 10 rue a avenue des
 far vn meknes meknes، 50000،

meknes maroc
 LES RUISSEAUX DE L›OR«

VERT »ROV شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي مكتب 6قم 
22 الطابق الثامن عما6ة بيزنس سنتر 

6قم 3) شا6ع الجيش امللكي م.ج 
مكنا1 50000 مكنا1 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

55549
في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   ((
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 LES«  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 RUISSEAUX DE L’OR VERT

.»ROV
بيع زيت   : غرض الشركة بإيجاز 

الزيتو3 معلب
التصدير و اإلستيراد.

مكتب   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
22 الطابق الثامن عما6ة بيزنس  6قم 
سنتر 6قم 3) شا6ع الجيش امللكي م.ج 

مكنا1 50000 مكنا1 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

الشركة:  6أسمال  مشلغ 
0.000.000) د6هم، مقسم كالتالي:

 5.000  : السيد املهدي أمسروي 
حصة بقيمة 000.) د6هم للحصة.

هللا  حرمة  األمي3  محمد  السيد 
د6هم   (.000 حصة بقيمة   5.000  :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد املهدي أمسروي عنوانه)ا) 
ممر نيروبي 6قم 1 حي اإلقامة اكادير 

80000 اكادير املغرب.
هللا  حرمة  األمي3  محمد  السيد 
الفيالت  حي  الوالء  شا6ع  عنوانه)ا) 

الداخلة 73000 الداخلة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد املهدي أمسروي عنوانه)ا) 
ممر نيروبي 6قم 1 حي اإلقامة اكادير 

80000 اكادير املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   25 بتا6يخ  بمكنا1  التجا6ية 

2022 تحت 6قم )80.
10(I

سيكما جيستيو3

STE BIG BOSS BUTCHER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص
سيكما جيستيو3

شا6ع محمد الخامس ممر تمكروت 
6قم ) و6زازات، 45000، و6زازات 

املغزب
STE BIG BOSS BUTCHER شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي حي 

املحمدي 6قم 2)2 - 45000 و6زازات 
املغرب.

تفويت حصص
6قم التقييد في السجل التجا6ي 

.(((39
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2022 فبراير   (1 في  املؤ6خ 

املصادقة على :

لحسن تخ�سي  )ة)  تفويت السيد 
أصل  من  اجتماعية  حصة   500
عشد  )ة)  السيد  لفائدة  حصة   500
فبراير   (1 بتا6يخ  الهرومي  الرحما3 

.2022
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
)0 ما16  االبتدائية بو6زازات بتا6يخ 

2022 تحت 6قم 91.
102I

LEADER FINANCE

EL MAZGHI TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

LEADER FINANCE
 1ER ETAGE APPT N° 2
 IMM 520 AL MANAR

 OPERATION CHARAF ، 40000،
MARRAKECH MAROC

EL MAZGHI TRAVAUX شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي دوا6 القيد 
حربيل الشو6 مراكش - 40000 

مراكش املغرب.
تفويت حصص

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.((833(

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2022 فبراير   23 في  املؤ6خ 

املصادقة على :
املزغي  عمر  )ة)  السيد  تفويت 
أصل  من  اجتماعية  حصة   500
500 حصة لفائدة السيد )ة) أشرف 

العز6ي بتا6يخ 23 فبراير 2022.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
ما16   0( بتا6يخ  بمراكش  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 33409).
103I

BUSINESS CENTER.COM

 LI JIANG INTERNATIONAL
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

BUSINESS CENTER.COM
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شا6ع عشد املومن 6قم 231 إقامة 
ف 8 الطابق الثاني 6قم 1 ، 20390، 

الدا6الشيضاء املغرب
 LI JIANG INTERNATIONAL
SARL شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي شا6ع عشد 
املومن 6قم 231 شا6ع باسكي اقامة 
ف8 الطابق الثاني 6قم 1، - 20390 

الدا6 الشيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
534189

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 ما16   02
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 LI  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.JIANG INTERNATIONAL SARL
غرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشركة باملغرب والخا6ج:
الغذائية  املنتجات  كافة  توزيع 

والز6اعية.
االستيراد والتصدير.

وششه  بالجملة  غذائية  منتجات 
بالجملة وبالتجزئة ؛

استيراد وتصدير جميع املنتجات 
الغذائية.

ومشتقاتها  املعكرونة  تسويق 
)الشعيرية ، النودلز ، إلخ) ؛

واإلمدادات  اآلالت  من  الوا6دات 
واإلكسسوا6ات الغذائية.

وا6دات آالت التعشئة والتغليف.
العشوات  أنواع  جميع  تصنيع 
 ، الشالستيك   ، الكرتو3   ، )الو6ق 

الزجاج ، إلخ) ؛
والتغليف  التعشئة  في  التجا6ة 

وتغليف املواد الغذائية.
تجا6ة عامة.

والخدمات  النقل  إدا6ة 
اللوجستية ؛

التعاقد من الشاطن والوساطة.
تجا6ة عامة.

املتعلقة  الخدمات  كافة  إنجاز 
باألنشطة املذكو6ة أعاله.

تمثيل جميع العالمات التجا6ية ، 
واستغالل   ، والحصول على االمتياز 
والتراخيص  االختراع  براءات  جميع 
التجا6ية  والعالمات  والعمليات 
واالمتيازات املتعلقة بغرض الشركة ؛
د6اسة جميع املشا6يع واملشا6كة 
التجا6ية والصناعية  في كافة األمو6 
والعقا6ية  املالية  واألو6اق  واملالية 
املتعلقة بشكل مشاشر أو غير مشاشر 
بهدف الشركة أو التي قد تسهل توسع 

الشركة وتطويرها.
املعامالت  جميع   ، أعم  وبشكل 
وغير  واملنقولة  واملالية  التجا6ية 
أو  مشاشر  بشكل  املتعلقة  املنقولة 
بأحد   ، جزئًيا  أو  كلًيا   ، مشاشر  غير 
األشياء املحددة أو بأي أشياء مماثلة 

أو مرتشطة..
عنوا3 املقر االجتماعي : شا6ع عشد 
231 شا6ع باسكي اقامة  املومن 6قم 
 20390  -  ،1 ف8 الطابق الثاني 6قم 

الدا6 الشيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
السيد LI HANJIE : 1.000 حصة 

بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)   LI HANJIE السيد 
قوانغدونغ   5(0000 قوانغدونغ 

الصي3.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)   LI HANJIE السيد 
قوانغدونغ   5(0000 قوانغدونغ 

الصي3
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

ما16 2022 تحت 6قم 5015)8.
104I

bouaidoun hassan Fiduciaire comptable

TAGLA EVENTS S.A.R.L 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 bouaidoun hassan Fiduciaire

comptable

 I place hassan II AZROU ،

53100، AZROU MAROC

 TAGLA EVENTS S.A.R.L شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طو6 التصفية)

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 6قم 05) 

الطابق الثاني الفرح 2 از6و - 00)53 

از6و املغرب.

حل شركة
6قم التقييد في السجل التجا6ي 

.(243

الوحيدا  الشريك  قرا6  بمقت�سى 

تقر6 حل   2022 فبراير   0( ملؤ6خ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

 TAGLA EVENTS الوحيد  الشريك 

S.A.R.L مشلغ 6أسمالها 0.000) د6هم 

 (05 6قم  اإلجتماعي  وعنوا3 مقرها 

الطابق الثاني الفرح 2 از6و - 00)53 

از6و املغرب نتيجة ل : عدم املردودية.

و حدد مقر التصفية ب 6قم 05) 

الطابق الثاني الفرح 2 از6و - 00)53 

از6و املغرب. 

و عي3:
اوسكري  الرحيم  عشد  السيد)ة) 
موالي  زنقة   47 برقم  عنوانه)ا)  و 

املغرب  از6و   53(00 از6و  مصطفى 

كمصفي )ة) للشركة.

الحدود  اإلقتضاء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تشليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية : 
6قم 05) الطابق الثاني الفرح 2 از6و 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   23 بتا6يخ  باز6و  االبتدائية 

2022 تحت 6قم 79.

105I

CABINET BAHMAD

IJK DECO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET BAHMAD
إقامة مراكش بالزا عما6ة د ) شقة 
ب )2 الطابق الثاني جليز مراكش 
إقامة مراكش بالزا عما6ة د ) شقة 
ب )2 الطابق الثاني جليز مراكش، 

40000، مراكش املغرب
IJK DECO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي : مكتب 

6قم 2 على اليمي3 شقة 6قم 1 زاوية 
زنقة طا6ق ابن زياد وابن عائشة 
إقامة اكسيل سيو6 عما6ة 8) - 

40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

(23005
في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   02
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 IJK  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DECO
غرض الشركة بإيجاز : بيع االثاث 

او املفروشات.
مكتب   :  : عنوا3 املقر االجتماعي 
1 زاوية  2 على اليمي3 شقة 6قم  6قم 
عائشة  وابن  زياد  ابن  طا6ق  زنقة 
 -  (8 عما6ة  سيو6  اكسيل  إقامة 

40000 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
ساالدو  جاك  كيفن  السيد 
شا6ع سانت دينيس   (4( عنوانه)ا) 

92400 كو6بفوا، فرنسا .
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عنوانه)ا)  بحري  إكرام  السيدة 
00)0) 6وميلي  5) شا6ع أمبرواز با6 

سو6 سي3، فرنسا.
ساالدو  اوجي3  جوليا3  السيد 
عنوانه)ا) 42 زنقة ناي 19001 ليو3 

فرنسا .
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
ساالدو  جاك  كيفن  السيد 
شا6ع سانت دينيس   (4( عنوانه)ا) 

92400 كو6بفوا، فرنسا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   22 بتا6يخ  بمراكش  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 73)33).
101I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

TOUMOUR DT SARL AU
إعال3 متعدد القرا6ات

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
TOUMOUR DT SARL AU »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 
الشريك الوحيد«

وعنوا3 مقرها االجتماعي: قصر 
تازوكاغت واد النعام بودنيب 
الراشيدية - - الرشيدية املغرب.

»إعال3 متعدد القرا6ات«
6قم التقييد في السجل التجا6ي: .

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤ6خ في )2 يناير 2022

تم اتخاذ القرا6ات التالية: 
قرا6 6قم ): الذي ينص على مايلي: 

تفويت حصص 
قرا6 6قم 2: الذي ينص على مايلي: 

تعيي3 مسير جديد للشركة 
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
الذي   : بند 6قم تفويت حصص 
جميع  تفويت  مايلي:  على  ينص 
الى  محمد  ا6يدال  السيد  حصص 

السيد حكيمي عشد اللطيف 
جديد  مسير  تعيي3  6قم  بند 
مايلي:  على  ينص  الذي   : للشركة 

تعيي3 السيد عحكيمي عشد اللطيف 
مسؤول قانوني جديد للشركة عوض 

ا6يدال محمد
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتا6يخ  بالرشيدية  االبتدائية 

ما16 2022 تحت 6قم 9)).
107I

SOCIETE CONSULTING

 SOCIETE TRANSPORT
FRANCE MAROC 34

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

SOCIETE CONSULTING
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
 SOCIETE TRANSPORT FRANCE
MAROC 34 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 6قم 3) 
املحل ) تجزئة املنصو6 - 50000 

مكنا1 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

5534(
في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   2022 يناير   (8
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 SOCIETE TRANSPORT FRANCE

.MAROC 34
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
نقل   - الغير  لحساب  األغراض 

الشضائع لحساب الغير.
 (3 6قم   : عنوا3 املقر االجتماعي 
 50000  - املنصو6  تجزئة   ( املحل 

مكنا1 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:

السيد علوي يوسف : 750 حصة 
بقيمة 00) د6هم للحصة.

250 حصة   : السيد علوي زكرياء 
بقيمة 00) د6هم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  يوسف  علوي  السيد 
بالعربي  قدو6  د6ب   2 الطابق   2(

الزيتو3 50000 مكنا1 املغرب.
السيد علوي زكرياء عنوانه)ا) )2 
الطابق 2 د6ب قدو6 بالعربي الزيتو3 

50000 مكنا1 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  يوسف  علوي  السيد 
بالعربي  قدو6  د6ب   2 الطابق   2(

الزيتو3 50000 مكنا1 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   09 بتا6يخ  بمكنا1  التجا6ية 

2022 تحت 6قم )50.
108I

SOCIETE CONSULTING

 SOCIETE ESPACE DE
 TOURNAGE ET MONTAGE

GENERALE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

SOCIETE CONSULTING
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
 SOCIETE ESPACE DE

 TOURNAGE ET MONTAGE
GENERALE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي حي 

املساكي3 مرية ج/ق ملهاية - 50000 
مكنا1 املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
6قم التقييد في السجل التجا6ي 

.35005
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تحويل   2022 يناير   02 املؤ6خ في 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 - ملهاية  ج/ق  مرية  املساكي3  »حي 

»حي  إلى  املغرب«  مكنا1   50000
الخيام ج/ق ملهاية - 50000 مكنا1 

املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   (4 بتا6يخ  بمكنا1  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 590.
109I

SOCIETE CONSULTING

SOCIETE AQUA ASTUCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

SOCIETE CONSULTING
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
SOCIETE AQUA ASTUCE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي : 74 تجزئة 
واد الدهب - 54000 الحاجب 

املغرب.
قفل التصفية

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
.47(59

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
2022 تقر6 حل  7) فبراير  املؤ6خ في 
شركة   SOCIETE AQUA ASTUCE
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 
 (00.000 6أسمالها  مشلغ  الوحيد 
 74 اإلجتماعي  د6هم وعنوا3 مقرها 
تجزئة واد الدهب - 54000 الحاجب 

املغرب نتيجة لقفل التصفية.
و عي3:

و  بشكال  فاطمة  السيد)ة) 
 1 6قم   9 النصر زنقة  حي  عنوانه)ا) 
م.ج 50000 مكنا1 املغرب كمصفي 

)ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
 74 وفي   2022 فبراير   (7 بتا6يخ 
تجزئة واد الدهب - 54000 الحاجب 

املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما16   02 بتا6يخ  بمكنا1  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 11.
1(0I



4837 الجريدة الرسميةعدد 5707 - 3) شعشا3 443) )1) ما16 2022) 

SOCIETE CONSULTING

 SOCIETE AKHAWAYNE

SALAM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

SOCIETE CONSULTING

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

 SOCIETE AKHAWAYNE SALAM

شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طو6 التصفية)

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 6قم 57 

حي السالم العمرا3 - 00))5 عي3 

تاوجطات املغرب.

حل شركة
6قم التقييد في السجل التجا6ي 

.44(15

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

2022 تقر6 حل  )2 فبراير  املؤ6خ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

 SOCIETE AKHAWAYNE SALAM

د6هم   (00.000 6أسمالها  مشلغ 

 57 6قم  اإلجتماعي  مقرها  وعنوا3 

عي3   5((00  - العمرا3  السالم  حي 

حل   : ل  نتيجة  املغرب  تاوجطات 

الشركة.

 57 و حدد مقر التصفية ب 6قم 

عي3   5((00  - العمرا3  السالم  حي 

تاوجطات املغرب. 

و عي3:

و  لعويني  الدين  نو6  السيد)ة) 

عالل  سيدي  تعاونية  عنوانه)ا) 

املغرب  تاوجطات  عي3   5((00

كمصفي )ة) للشركة.

الحدود  اإلقتضاء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تشليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية : 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما16   02 بتا6يخ  بمكنا1  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 17.

1((I

sofoget

AYMAN YAHYA PROMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

sofoget
 Kenitra, 37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
AYMAN YAHYA PROMO شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي القنيطرة 
حدادة 2227 شقة بالطابق 2 - 

4000) القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
14407

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   08
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AYMAN YAHYA PROMO
انعاش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقا6ي
أشغال عامة و أعمال الشناء.

عنوا3 املقر االجتماعي : القنيطرة 
 -  2 بالطابق  شقة   2227 حدادة 

4000) القنيطرة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
السيد علي سكاك : 000.) حصة 

بقيمة 00) د6هم للحصة.
000) بقيمة   : السيد علي سكاك 

00) د6هم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  سكاك  علي  السيد 

القنيطرة 4000) القنيطرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  سكاك  علي  السيد 

القنيطرة 4000) القنيطرة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة بتا6يخ )0 ما16 

2022 تحت 6قم 90559.

1(2I

محاسشات الشيروني

 JEAN-BAPTISTE NGOM
جون بابتيست نكوم

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

محاسشات الشيروني

كتبية 2 شا6ع الحسن الثاني 6قم 

8) جليز مراكش ، 40000، مراكش 

املغرب

 JEAN-BAPTISTE NGOM

جو3 بابتيست نكوم شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي زينيت 

سانتر زنقة مسلم تجزءة بوكا6 مكتب 

4) باب دكالة مراكش - 40000 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

(23233

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   25

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

JEAN-  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

جو3 بابتيست   BAPTISTE NGOM

نكوم.

تصدير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تكوين  للخدمات استشا6ات التدبير. 

وساطة. .

زينيت   : االجتماعي  املقر  عنوا3 

سانتر زنقة مسلم تجزءة بوكا6 مكتب 

 40000  - مراكش  دكالة  باب   (4

مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:

بابتيست  جو3  سيلفيا  السيدة 

 SYLVIA JEAN-BAPTISTE : 500

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة.

 DJIBRIL MAMOUSSE السيد 

NGOMدجبريل مامو1 نكوم : 500 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

بابتيست  جو3  سيلفيا  السيدة 

SYLVIA JEAN-BAPTISTE عنوانه)ا) 

Rue Neuve 94400Vitry- (9فرنسا

با6يس   sur-seine France. 94400

فرنسا.

 DJIBRIL MAMOUSSE السيد 

نكوم  مامو1  NGOMدجبريل 

 Rue Neuve فرنسا9)  عنوانه)ا) 

 94400Vitry-sur-seine France.

94400 با6يس فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

بابتيست  جو3  سيلفيا  السيدة 

SYLVIA JEAN-BAPTISTE عنوانه)ا) 

Rue Neuve 94400Vitry-sur-

seine France. 94400 با6يس فرنسا

 DJIBRIL MAMOUSSE السيد 

نكوم  مامو1  NGOMدجبريل 

Rue Neuve 94400Vitry- (عنوانه)ا

با6يس   sur-seine France 94400

فرنسا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما16   02 بتا6يخ  بمراكش  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 33432).

1(3I



عدد 5707 - 3) شعشا3 443) )1) ما16 2022)الجريدة الرسمية   4838

BUSINESS CENTER.COM

HOUDANIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BUSINESS CENTER.COM
شا6ع عشد املومن 6قم 231 إقامة 

ف 8 الطابق الثاني 6قم 1 ، 20390، 
الدا6الشيضاء املغرب

HOUDANIA شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي شا6ع عشد 
املومن 6قم 231 شا6ع باسكي اقامة 
ف8 الطابق الثاني 6قم 1، - 20390 

الدا6 الشيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

534125
في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 ما16   02
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.HOUDANIA
الغرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 

من الشركة في املغرب وفي الخا6ج:
• تقديم الطعام في املوقع أو النقل 

،
الوجشات  وتسليم  إعداد   •

املطشوخة من جميع التخصصات.
• مطعم ومتعهد.

بيتزا ووجشات خفيفة ووجشات   •
سريعة.

• القهوة واملعجنات واملخابز.
اآليس  وصالو3  الشاي  غرفة   •

كريم والكريمة.
منتجات  جميع  وشراء  بيع   •
املأكوالت الشحرية واألسماك الطازجة 

وتجهيز األسماك وتجميدها.
• دعم وتصميم وتنظيم األحداث.
املتحركة  والرسوم  املرافقة   •

لجميع أنواع األحداث.

• الوساطة والتعاقد من الشاطن.
والخدمات  النقل  إدا6ة   •

اللوجستية.
عمل  أي  وتشغيل  وبيع  شراء   •

تجا6ي بشكل عام.
• التجا6ة العامة؛

استيراد و تصدير ؛  •
املنتجات  جميع  بيع  أو  شراء   •
املغربي  األصل  ذات  األصناف  أو 
أو  التجا6ي  الطابع  ذات  األجنبي  أو 
أو  الز6اعي  أو  العقا6ي  أو  الصناعي 

الز6اعي الغذائي ؛
• الشراء أو الشيع أو الشيع بالجملة 
والنشر  التجزئة  أو  الجملة  ششه  أو 
وسيلة  وبأي  وسيلة  بأي  والتوزيع 

حالية ومستقشلية.
• تحقيق جميع الخدمات املتعلقة 

باألنشطة املذكو6ة أعاله.
• تمثيل جميع العالمات التجا6ية 
الوطنية والدولية في جميع مجاالت 

النشاط.
• تمثيل جميع العالمات التجا6ية 
، والحصول على االمتياز ، واستغالل 
والتراخيص  االختراع  براءات  جميع 
التجا6ية  والعالمات  والعمليات 

واالمتيازات.
• د6اسة جميع املشا6يع واملشا6كة 
في جميع األمو6 التجا6ية والصناعية 
والعقا6ية  املالية  واألو6اق  واملالية 
املتعلقة بشكل مشاشر أو غير مشاشر 
بهدف الشركة أو التي قد تسهل توسع 

الشركة وتطويرها.
املعامالت  جميع   ، أعم  وبشكل 
وغير  واملنقولة  واملالية  التجا6ية 
املنقولة املتعلقة بشكل مشاشر أو غير 
مشاشر ، كلًيا أو جزئًيا ، بأحد األشياء 

املحددة أو بأي أشياء مماثلة..
عنوا3 املقر االجتماعي : شا6ع عشد 
231 شا6ع باسكي اقامة  املومن 6قم 
 20390  -  ،1 ف8 الطابق الثاني 6قم 

الدا6 الشيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:

500 حصة   : السيدة هدى برابح 
بقيمة 00) د6هم للحصة.

500 حصة   : السيدة نادية برابح 
بقيمة 00) د6هم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  برابح  هدى  السيدة 
 0( محج حسن السكتاني طابق   37

20000 الدا6 الشيضاء املغرب.
عنوانه)ا)  برابح  نادية  السيدة 
الطابق   3 حي االندلس زنقة السخاء 
الثاني 6قم 7) 10000 وجدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  برابح  هدى  السيدة 
 0( محج حسن السكتاني طابق   37

20000 الدا6 الشيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

ما16 2022 تحت 6قم )3)5)8.
1(4I

cherkaouaudit

 TECHNIQUES DE«
 CONFORTEMENT ET
 TRAVAUX SPECIAUX «

 SARL PAR ABREVIATION »
» TECOTRAS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االجتماعي للشركة

cherkaouaudit
 bd moulay youssef résidence
 yassine 2 1er etage ، 90010،

tanger maroc
 TECHNIQUES DE«

 CONFORTEMENT ET TRAVAUX
 SPECIAUX « SARL PAR

 » ABREVIATION » TECOTRAS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 23 زنقة 
كرنت، الطابق 5، املكتب 6قم 2 - 
000)9 طنجة اململكة املغربية .
تحويل املقر االجتماعي للشركة

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.(09445

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤ6خ في 29 ما16 )202 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
املكتب   ،5 الطابق  زنقة كرنت،   23«
اململكة  طنجة   9(000  -  2 6قم 
إلى »شا6ع موالي يوسف،   « املغربية 
إقامة ياسي3 2، الطابق 4، 6قم 39 - 

000)9 طنجة اململكة املغربية ».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   01 بتا6يخ  بطنجة  التجا6ية 

)202 تحت 6قم 245091.
1(5I

مكتب الد6اسات املحاسشاتية والتسيير

M.H.G
إعال3 متعدد القرا6ات

مكتب الد6اسات املحاسشاتية 
والتسيير

شا6ع محمد الخامس عما6ة بنطالب 
الطابق الثاني املكتب 6قم 1 ، 

00)35، جرسيف املغرب
M.H.G »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد«
وعنوا3 مقرها االجتماعي: دوا6 
د6يد6ة 6ا1 لقصر - 00)35 

جرسيف املغرب.
»إعال3 متعدد القرا6ات«

6قم التقييد في السجل التجا6ي: 
.(957

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤ6خ في 07 فبراير 2022

تم اتخاذ القرا6ات التالية: 
قرا6 6قم ): الذي ينص على مايلي: 
و  سعيد  الحتيمي  السيد  تفويت 
السيد الحتيمي عزيز جميع حصصهم 
الشالغة 2000 حصة لكل منهم للسيد 

عمرو مقرا3 
على  ينص  الذي   :2 6قم  قرا6 
من  القانوني  الشكل  تحويل  مايلي: 
شركة محدودة املسؤولية الى شركة 
الشريك  ذات  املسؤولية  محدودة 

الوحيد
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند 6قم ): الذي ينص على مايلي: 

الشكل القانوني للشركة
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على  ينص  الذي  1و7:  6قم  بند 
مايلي: 6أسمال الشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بجرسيف بتا6يخ )2 فبراير 

2022 تحت 6قم 1266/2022.
1(1I

كافجيد

MATEKA FER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

كافجيد
81 زنقة 15) مجموعة *ه* حي 
االلفة، 20220، الدا6 الشيضاء 

املغرب
MATEKA FER شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 77 زنقة 
محمد سميحة الطابق العاشر الرقم 

57 - 20510 الشيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
5345(7

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   04
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. MATEKA FER
غرض الشركة بإيجاز : املتاجرة في 

الحديد.
زنقة   77  : عنوا3 املقر االجتماعي 
محمد سميحة الطابق العاشر الرقم 

57 - 20510 الشيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:

 (.000  : الترغي  خليفة  السيد 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الترغي  خليفة  السيد 

تجزئة السما6ة زنقة 9 6قم )3)االلفة 

20250 الشيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  الترغي  خليفة  السيد 

تجزئة السما6ة زنقة 9 6قم )3)االلفة 

20250 الشيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 0( بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

ما16 2022 تحت 6قم 4924)8.

1(7I

LOUGAGHI

STANDARD CORRECTION
إعال3 متعدد القرا6ات

LOUGAGHI

 RES AL BADRE GH 16 IMMO

 5 APPT 13 SIDI BERNOUSI ،

20000، CASABLANCA MAROC

 STANDARD CORRECTION

»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوا3 مقرها االجتماعي: تجزئة 

السالم زنقة 7 6قم 80 عي3 السشع - 

2000 الدا6 الشيضاء املغرب.

»إعال3 متعدد القرا6ات«

6قم التقييد في السجل التجا6ي: 

.347889

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤ6خ في 20 يناير 2022

تم اتخاذ القرا6ات التالية: 

قرا6 6قم ): الذي ينص على مايلي: 

بيع 500 اسهم بتا6يخ 20 يناير 2022 

لصالح  احمد  السيدصادق  من 

السيد الزياني املصطفى

قرا6 6قم 2: الذي ينص على مايلي: 

بيع 500 اسهم بتا6يخ 20 يناير 2022 

لصالح  توفيق  الزياني  السيد  من 

السيد الزياني املصطفى

على  ينص  الذي   :3 6قم  قرا6 
مايلي: استقالة السيد الزياني توفيق 
منصبهما  من  احمد  والسيد صادق 

كمديرين
قرا6 6قم 4: الذي ينص على مايلي: 
تعيي3 السيد الزياني املصطفى مدير 

للشركة لفترة غير محددة
قرا6 6قم 5: الذي ينص على مايلي: 
تحديث النظام األسا�سي للشركة بعد 
التغييرات املختلفة التي تم إجراؤها 

منذ إنشاء الشركة.
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند 6قم ): الذي ينص على مايلي: 

شكل
بند 6قم 1: الذي ينص على مايلي: 

املساهمات - تكوين 6أ1 املال
بند 6قم 7: الذي ينص على مايلي: 

6أ1 املال
على  ينص  الذي   :(2 6قم  بند 

مايلي: تعيي3 املديرين وصالحياتهم
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

فبراير 2022 تحت 6قم 74)4)8.
1(8I

فيد بيست كونسيلتي3

 CENTRE CHRONO
LAAYOUNE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

فيد بيست كونسيلتي3
حي السعادة شا6ع موالي اسماعيل 
زنقة بركا3 6قم )0 الطابق االول ، 

70000، العيو3 املغرب
 CENTRE CHRONO LAAYOUNE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي طريق 
املر�سى 3 كلم 6قم 19 - 70000 

العيو3 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

40519
في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   25

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CENTRE CHRONO LAAYOUNE

تركيب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

والتحقق من تاكوغرافات.

طريق   : االجتماعي  املقر  عنوا3 

 70000  -  19 6قم  كلم   3 املر�سى 

العيو3 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:

 300  : اصغير  اابراهيم  السيد 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة.

300 حصة  السيد جمال بنعمر : 

بقيمة 00) د6هم للحصة.

السيد التاقي بشراوي : 400 حصة 

بقيمة 00) د6هم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  اصغير  ابراهيم  السيد 

 70000 مدينة الوحدة   E بلوك   208

العيو3 املغرب.

السيد جمال بنعمر عنوانه)ا) حي 

 08 زنقة  مجمع 1   53 6قم  اكدال 

70000 ايت ملول املغرب.

عنوانه)ا)  بشراوي  التاقي  السيد 
شا6ع الحسن الثاني 70000 بوجدو6 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  اصغير  ابراهيم  السيد 

 70000 مدينة الوحدة   E بلوك   208

العيو3 املغرب

السيد جمال بنعمر عنوانه)ا) حي 

 08 زنقة  مجمع 1   53 6قم  اكدال 

70000 ايت ملول املغرب

عنوانه)ا)  بشراوي  التاقي  السيد 
شا6ع الحسن الثاني 70000 بوجدو6 

املغرب
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما16   02 االبتدائية بالعيو3 بتا6يخ 

2022 تحت 6قم 571.
1(9I

تادلة لإلستشا6ة

MONEYUP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

تادلة لإلستشا6ة
حي ميمونة بلوك )6قم 77الطابق 
2بني مالل ، 23000، بني مالل 

املغرب
MONEYUP شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي موطنة 
عند شركة 6يضاتما شا6ع محمد 

الخامس 6قم 01 الطابق الرابع شقة 
4) - 23000 بني مالل املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
(2489

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   202( نونبر   23
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MONEYUP
مقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 
على  واحد  بمستخدم  إشها6  وكالة 

األقل. د6اسات السوق.
موطنة   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
محمد  شا6ع  6يضاتما  شركة  عند 
الخامس 6قم 01 الطابق الرابع شقة 

4) - 23000 بني مالل املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:

 (.000  : فريد  يوسف  السيد 
حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  فريد  يوسف  السيد 
 25000 الرياض  حي   03 بلوك   584

خريشكة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  فريد  يوسف  السيد 
 25000 الرياض  حي   03 بلوك   584

خريشكة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بشني مالل بتا6يخ 25 فبراير 

2022 تحت 6قم 9)2.
120I

تادلة لإلستشا6ة

 STE LAAYATI MATERIAUX
DE CONSTRUCTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

تادلة لإلستشا6ة
حي ميمونة بلوك )6قم 77الطابق 
2بني مالل ، 23000، بني مالل 

املغرب
 STE LAAYATI MATERIAUX DE
CONSTRUCTION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 20 بلوك 
43 حي 6ياض السالم - 23000 بني 

مالل املغرب.
تفويت حصص

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.398(

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2022 يناير   (4 في  املؤ6خ 

املصادقة على :
أوحقي  علي  )ة)  السيد  تفويت 
أصل  من  اجتماعية  حصة   882
)ة) هشام  882 حصة لفائدة السيد 

دصراوي بتا6يخ 4) يناير 2022.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
االبتدائية بشني مالل بتا6يخ )) فبراير 

2022 تحت 6قم 79).
12(I

cabinet nabil el azouzi

CREPISCULE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

cabinet nabil el azouzi

 Rue jbal ELAYACHI IMM 28

 2 ièm 2tage AGDAL RABAT ،

10100، RABAT MAROC

CREPISCULE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 55) شا6ع 

محمد 1 السوي�سي الرباط - 70)0) 

الرباط املغرب.

تفويت حصص

6قم التقييد في السجل التجا6ي 

.((750(

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2022 فبراير   (4 في  املؤ6خ 

املصادقة على :

بشرى  لال  )ة)  السيد  تفويت 

حصة   250 العمراني  الحن�سي 

حصة   250 أصل  من  اجتماعية 

نبيل بونهير بتا6يخ  )ة)  لفائدة السيد 

4) فبراير 2022.

بومهدي بونهير  )ة)  تفويت السيد 

400 حصة اجتماعية من أصل 750 

حصة لفائدة السيد )ة) نبيل املنيا6ي 

بتا6يخ 4) فبراير 2022.

بومهدي بونهير  )ة)  تفويت السيد 

300 حصة اجتماعية من أصل 750 

6�سى فقير  )ة)  حصة لفائدة السيد 

بتا6يخ 4) فبراير 2022.

بومهدي بونهير  )ة)  تفويت السيد 

 750 حصة اجتماعية من أصل   50

نبيل بونهير  )ة)  حصة لفائدة السيد 

بتا6يخ 4) فبراير 2022.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

ما16   02 بتا6يخ  بالرباط  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 22531).

122I

Notaire

الفارج هولسيم املغرب
شركة املساهمة

تعيي3 مسير جديد للشركة

Notaire
 Casablanca résidence marya b
 Angle bd la gironde et rue ifni،

20500، Casablanca Maroc
الفا6ج هولسيم املغرب شركة 

املساهمة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 1 طريق 
مكة حي الكريت الدا6 الشيضاء - 

0)204 الدا6 الشيضاء املغرب.
تعيي3 مسير جديد للشركة

6قم التقييد في السجل التجا6ي -.
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
)202 تم تعيي3  27 غشت  املؤ6خ في 
السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 
 PRIMO FERNANDEZ JOSE

ANTONIO كمسير وحيد
تشعا لقشول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 04 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

أكتوبر )202 تحت 6قم 04)795.
123I

cabinet nabil el azouzi

CREPISCULE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

إضافة تسمية تجا6ية أو شعا6 

cabinet nabil el azouzi
 Rue jbal ELAYACHI IMM 28
 2 ièm 2tage AGDAL RABAT ،

10100، RABAT MAROC
CREPISCULE »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوا3 مقرها االجتماعي: 55) شا6ع 
محمد 1 السوي�سي الرباط - 70)0) 

الرباط املغرب.
»إضافة تسمية تجا6ية أو شعا6«
6قم التقييد في السجل التجا6ي: 

.((750(
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
تقر6   2022 فبراير   (8 في  املؤ6خ 

إضافة شعا6 تجا6ي للشركة وهو:
 L’AVENUE (55 
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما16   0( بتا6يخ  بالرباط  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 22417).
124I

cabinet nabil el azouzi

CREPISCULE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير تسمية الشركة

cabinet nabil el azouzi
 Rue jbal ELAYACHI IMM 28
 2 ièm 2tage AGDAL RABAT ،

10100، RABAT MAROC
CREPISCULE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا3 مقر]ها االجتماعي 55) 

شا6ع محمد 1 السوي�سي الرباط - 
70)0) الرباط املغرب.
تغيير تسمية الشركة

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
((750(

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تغيير   2022 فبراير   28 املؤ6خ في 
 »CREPISCULE« تسمية الشركة من

. »NABOURE« إلى
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما16   02 بتا6يخ  بالرباط  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 22537).
125I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STE B.S.A.B SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
6فع 6أسمال الشركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
STE B.S.A.B SARL AU شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي قصر 

ازلف جماعة فركلة السفلى تنجداد 
الراشيدية - 52000 الراشيدية 

املغرب.

6فع 6أسمال الشركة
6قم التقييد في السجل التجا6ي -.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم   2022 ما16   0( في  املؤ6خ 
قد6ه  بمشلغ  الشركة  6أسمال  6فع 

»400.000 د6هم« أي من »00.000) 

عن  د6هم«   500.000« إلى  د6هم« 

أو  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 02 بتا6يخ  بالرشيدية  االبتدائية 

ما16 2022 تحت 6قم 20).

121I

AL WAKIL MANAGEMENT

 LOGISTIC BENNTRANS
AFRIK

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االجتماعي للشركة

AL WAKIL MANAGEMENT

4) شا6ع موالي اسماعيل اقامة 

موالي اسماعيل الطابق الثاني 6قم 

8 ، 90000، طنجة املغرب

 LOGISTIC BENNTRANS AFRIK

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي اقامة 

الصدق شا6ع سيد قطب مكتب 6قم 

39 ف - 90000 طنجة املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
6قم التقييد في السجل التجا6ي 

.(8719

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤ6خ في )0 فبراير 2022 تم تحويل 

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

قطب  سيد  شا6ع  الصدق  »اقامة 

طنجة   90000  - ف   39 مكتب 6قم 
تيمة  ابن  شا6ع  »زاوية  إلى  املغرب« 

 1 الشهشاء  اقامة  بيتهوفن  شا6ع  و 

 -  202 6قم  مكتب  الثاني  الطابق 

90000 طنجة املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   25 بتا6يخ  بطنجة  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 845).

127I

FIDUCIAIRE 2RT SARL

S&F VISION SARL شركة
إعال3 متعدد القرا6ات

FIDUCIAIRE 2RT SARL

 IM 11, APT 4, AVENUE

 MOHAMED EL KORRI, VN IM

 11, APT 4, AVENUE MOHAMED

 EL KORRI, VN، 30000، FES

MAROC

شركة S&F VISION SARL »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد«

وعنوا3 مقرها االجتماعي: 10) 

طريق صفرو شا6ع موالي 6شيد - 

30010 فا1 املغرب.

»إعال3 متعدد القرا6ات«
6قم التقييد في السجل التجا6ي: 

.58097

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤ6خ في )3 يناير 2022

تم اتخاذ القرا6ات التالية: 

قرا6 6قم ): الذي ينص على مايلي: 

ترك الشريك فضيلي العلوي محمد 

ا
ً
الشركة ، ولم يعد شريك

على  ينص  الذي   :2 6قم  قرا6 

ياسر  صواف  الشريك  قام  مايلي: 

أسهم الشريك املنتهية واليته  بشراء 

للشركة  الوحيد  الشريك  ويصشح   ،

سهم   (000 األسهم  جميع  ويمتلك 

بقيمة 00) د6هم للسهم.

قرا6 6قم 3: الذي ينص على مايلي: 

املساهم  يقدم   ، الصحة  بسبب 

الوحيد استقالته من اإلدا6ة ويعي3 

MME BENNANI LAILA في منصب 

اإلدا6ة.

قرا6 6قم 4: الذي ينص على مايلي: 

 S & F VISION :يصشح اسم الشركة

مسؤولية  ذات  )شركة   SARL AU

محدودة مع شريك واحد).

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند 6قم ): الذي ينص على مايلي: 

ترك الشريك فضيلي العلوي محمد 

ا
ً
الشركة ، ولم يعد شريك

ينص على  الذي  و7:   1 6قم  بند 
ياسر  صواف  الشريك  قام  مايلي: 
أسهم الشريك املنتهية واليته  بشراء 
للشركة  الوحيد  الشريك  ويصشح   ،
سهم   (000 األسهم  جميع  ويمتلك 

بقيمة 00) د6هم للسهم.
على  ينص  الذي   :(2 6قم  بند 
مايلي: بسبب الصحة ، يقدم املساهم 
الوحيد استقالته من اإلدا6ة ويعي3 
MME BENNANI LAILA في منصب 

اإلدا6ة.
بند 6قم 3: الذي ينص على مايلي: 
 S & F VISION :يصشح اسم الشركة
مسؤولية  ذات  )شركة   SARL AU

محدودة مع شريك واحد).
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   28 بتا6يخ  بفا1  التجا6ية 

2022 تحت 6قم )01).
128I

TT COMPTABILITE

JH AGRICOLE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

TT COMPTABILITE
 IMM FTILOU BD MED V 2 EME

 ETAGE N°2 OUJDA ، 60000،
OUJDA MAROC

JH AGRICOLE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي حي النصر 
زنقة خيبر 6قم 7) - 10000 وجدة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

3888(
في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   05
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 JH  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. AGRICOLE
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النشاط   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الفالحي.

عنوا3 املقر االجتماعي : حي النصر 
وجدة   10000  -  (7 زنقة خيبر 6قم 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
السيد جريري بوبكر : 100 حصة 

بقيمة 00) د6هم للحصة.
 200  : يوسف  جريري  السيد 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة.
 200  : الد6ويش  حيرش  السيد 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  بوبكر  جريري  السيد 
ظهر املحلة تجزئة لشياييض 6قم 3)) 

10000 وجدة املغرب.
عنوانه)ا)  يوسف  السيد جريري 
ظهر املحلة تجزئة لشياييض 6قم 3)) 

10000 وجدة املغرب.
السيد حيرش الد6ويش عنوانه)ا) 
حي كطا6 طريق عي3 بني مطهر زنقة ب 

4 6قم 3 10000 وجدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  بوبكر  جريري  السيد 
ظهر املحلة تجزئة لشياييض 6قم 3)) 

10000 وجدة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما16   0( بتا6يخ  بوجدة  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 34).
129I

sabahinfo

ترانصبور أبدوشو
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

sabahinfo
 N° 70 pole socio-economique

 el kelaa des sraghna ، 43000، el
kelaa des sraghna maroc

ترانصشو6 أبدوشو شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي املركب 
االقتصدي واالجتماعي 6قم 70 
الطابق التاني 6قم الشقة 4 - 
43000 قلعة السراغنة املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.40((

الوحيد  الشريك  قرا6  بمقت�سى 
املؤ6خ في )2 فبراير 2022 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
»املركب االقتصدي واالجتماعي 6قم 
 -  4 الشقة  6قم  التاني  الطابق   70
إلى  قلعة السراغنة املغرب«   43000
314 الطابق االول -  »جنا3 بكا6 6قم 

34000 قلعة السراغنة املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بقلعة السراغنة بتا6يخ 02 

ما16 2022 تحت 6قم 97/2022.
130I

ETAL CONSEIL

D H A AGRICOLE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ETAL CONSEIL
حي النهضة 6قم 281 الطابق التاني 
سيدي عالل الشحراوي ، 000))، 

سال املغرب
D H A AGRICOLE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 6قم 32 

تجزئة الناجي سيدي عالل الشحراوي 
- 5252) سيدي عالل الشحراوي 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
((39

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   2022 يناير   04
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 D H A : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.AGRICOLE
-)اشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

مختلفة و الشناء
-2 بيع مواد الشناء

-3 تجا6ة العقاقير .
 32 6قم   : عنوا3 املقر االجتماعي 
تجزئة الناجي سيدي عالل الشحراوي 
الشحراوي  عالل  سيدي   (5252  -

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
 (.000  : 6فيع  حافيظ  السيد 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  6فيع  حافيظ  السيد 
59) الشحراوي  حي ششه الجزيرة 6قم 
عالل  سيدي   (5252 تيفلت 

الشحراوي املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  6فيع  حافيظ  السيد 
59) الشحراوي  حي ششه الجزيرة 6قم 
عالل  سيدي   (5252 تيفلت 

الشحراوي املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   (9 بتا6يخ  بتيفلت  االبتدائية 

2022 تحت 6قم 2)3.
13(I

Ben-allu travaux

Ben-allu travaux
إعال3 متعدد القرا6ات

Ben-allu travaux
حي الرباط شا6ع واد اسمير 6قم 48. 
املضيق ، 93200، املضيق املغرب
Ben-allu travaux »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوا3 مقرها االجتماعي: حي الرباط 
شا6ع واد اسمير 6قم 48 - - املضيق 

املغرب.
»إعال3 متعدد القرا6ات«

6قم التقييد في السجل التجا6ي: 
.2514(

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤ6خ في )3 دجنبر )202

تم اتخاذ القرا6ات التالية: 
قرا6 6قم ): الذي ينص على مايلي: 
الشركاء  قر6  األسهم:  عن  التنازل 
قشول التنازل عن أسهم السيد عماد 
كو6يش لصالح السيد جواد كو6يش. 
سيتم توزيع 6أ1   ، على ذلك  وبناًء 
مال الشركة على النحو التالي: جواد 
املجموع  د6هم   100،000 كو6يش: 

100،000 د6هم
على  ينص  الذي   :2 6قم  قرا6 
مايلي: تغيير املسير. حيث قر6 الجمع 
كو6يش  جواد  السيد  تعيي3  العام 
املزداد بتا6يخ 4 ابريل 992) باملضيق 
والساكن بحي السالم شا6ع العلويي3 
6قم 2). املضيق والحامل لرقم بطاقة 
التعريف الوطنية LG32407 . وقشول 
استقالة املسير القديم السيد عماد 
 (993 7 ابريل  كو6يش املزداد بتا6يخ 
والساكن بحي السالم شا6ع العلويي3 
لشطاقة  والحامل  املضيق.   (2 6قم 

.LG32590 تعريف وطنية 6قم
على  ينص  الذي   :3 6قم  قرا6 
بعد  القانوني.  الشكل  تغيير  مايلي: 
شكلها  الشركة  غيرت   ، األسهم  بيع 
مسؤولية  ذات  شركة  من  القانوني 
مسؤولية  ذات  شركة  إلى  محدودة 

محدودة ذات شريك وحيد
على  ينص  الذي   :4 6قم  قرا6 
قر6  تحديث النظام األسا�سي.  مايلي: 
)الشكل   ( املواد:  تعديل  الشركاء 
)6أ1   7 )املساهمات).   1 القانوني). 
)التوقيع).   (1 )اإلدا6ة).   (3 املال). 
 BEN-ALLU النظام األسا�سي لشركة

.TRAVAUX SARL
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
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بند 6قم ): الذي ينص على مايلي: 
املادة -)الشكل: يتم تشكيلها من قشل 
األسهم  وأصحاب   ، أدناه  املوقعي3 
مالكي  وبي3  أدناه  إنشاؤها  تم  التي 
أولئك الذين قد يتم إنشاؤها الحًقا 
، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة 
تحكمها  والتي  وحيد  شريك  ذات 
النظام  وهذا  بها  املعمول  القواني3 

األسا�سي.
بند 6قم 1: الذي ينص على مايلي: 
املادة 1 - املساهمات: يساهم الشركاء 
بمشلغ  الشركة  في  أسماؤهم  التالية 
* جواد  أي بمئة ألف د6هم   ، نقدي 
كو6يش 100،000.00 د6هم املجموع 

100،000.00 د6هم
بند 6قم 7: الذي ينص على مايلي: 
يشلغ  6أ1 املال 6أ1 مال   -  7 املادة 
 100،000.00( د6هم  ألف  مائة 
د6هم) ، مقسم إلى ألف )000)) سهم 
من )00)) د6هم للسهم ، مرقمة من 
) إلى 000) وموزعة كالتالي: * كو6يش 
000) األسهم * املجموع  جواد - ---- 

----- 000) سهم
على  ينص  الذي   :(1 6قم  بند 
مايلي: املادة 1): تلتزم الشركة قانوًنا 
بجميع األعمال املتعلقة بها واملوقعة 

من طرف السيد جواد كو6يش
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   02 االبتدائية بتطوا3 بتا6يخ 

)202 تحت 6قم 395.
132I

FIDUCIAIRE COMPTA PRECISION

الت ما ايطالي
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 FIDUCIAIRE COMPTA
PRECISION

 N° 103 AVENUE ABDELLAH
 GUENNOUN CITE SALAM ،

80000، AGADIR MAROC
الت ما ايطالي شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طو6 التصفية)
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 6قم )5 

بلوك و حي الزيتو3 تيكوين - 80000 
اكادير املغرب.

حل شركة
6قم التقييد في السجل التجا6ي 

.45983
الوحيدا  الشريك  قرا6  بمقت�سى 
تقر6 حل   2022 فبراير   24 ملؤ6خ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد الت ما ايطالي مشلغ 
وعنوا3  د6هم   50.000 6أسمالها 
و  بلوك   5( 6قم  اإلجتماعي  مقرها 
اكادير   80000  - حي الزيتو3 تيكوين 
عدم القد6ة على   : املغرب نتيجة ل 

تحقيق االهداف املسطرة.
 5( و حدد مقر التصفية ب 6قم 
بلوك و حي الزيتو3 تيكوين - 80000 

اكادير املغرب. 
و عي3:

السيد)ة) التي3 بيتريتي و عنوانه)ا) 
بلوك و حي الزيتو3 تيكوين   5( 6قم 
)ة)  كمصفي  املغرب  اكادير   80000

للشركة.
الحدود  اإلقتضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تشليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 
)5 بلوك و حي الزيتو3 تيكوين  : 6قم 

اكادير 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما16   02 بتا6يخ  باكادير  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 08713).
133I

ANAMAR FIDUCIAIRE

STE OMJ PLAST SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

6فع 6أسمال الشركة

ANAMAR FIDUCIAIRE
 N 280 HAY BOUGAFER ،
45800، TINGHIR maroc

STE OMJ PLAST SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي مركز 
واكليم ص ب 310 45800 تنغير 

املغرب.
6فع 6أسمال الشركة

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.(229

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   202( دجنبر   0( في  املؤ6خ 
قد6ه  بمشلغ  الشركة  6أسمال  6فع 
من  أي  د6هم«   (.900.000«
 2.000.000« إلى  د6هم«   (00.000«
تقديم حصص   : عن طريق  د6هم« 

نقدية أو عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما16   03 بتا6يخ  بتنغير  االبتدائية 

2022 تحت 6قم 229).
134I

مكتب معيشة للحسابات و األستشا6ات الجشائية

 STE BELLE AND CHIC
 BEAUTY CENTER & SPA

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب معيشة للحسابات و 
األستشا6ات الجشائية

حي السالم بلوك E 6قم 22 -- سيدي 
سليما3 ، 4200)، سيدي سليما3 

املغرب
 STE BELLE AND CHIC BEAUTY
CENTER & SPA SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 6قم 3) 
زاوية زنقتي مصر وها6و3 الرشيد 
املحل 6قم ) - 4000) القنيطرة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
144((

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   2022 يناير   (3
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 BELLE AND CHIC BEAUTY

. CENTER & SPA SARL AU
العناية   : بإيجاز  الشركة  غرض 

بالجمال .
 (3 6قم   : عنوا3 املقر االجتماعي 
الرشيد  وها6و3  مصر  زنقتي  زاوية 
القنيطرة   (4000  -  ( 6قم  املحل 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
 (.000  : كمال  حكيمة  السيدة 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  كمال  حكيمة  السيدة 
فيال 392 بئر الرامي الشرقية 4000) 

القنيطرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  كمال  حكيمة  السيدة 
فيال 392 بئر الرامي الشرقية 4000) 

القنيطرة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتا6يخ )0 ما16 

2022 تحت 6قم -.
135I

FUDICAIRE ISMAILI

STE H T S M SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
6فع 6أسمال الشركة

FUDICAIRE ISMAILI
حي التقدم بلوك 2 6قم 07 السما6ة 

ES-SMARA MAROC ،72000 ،
STE H T S M SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

 AV وعنوا3 مقرها اإلجتماعي
 HASSAN II BLOC N° 12 ES

SEMARA - 72000 السما6ة املغرب.
6فع 6أسمال الشركة
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6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.(859

الوحيد  الشريك  قرا6  بمقت�سى 
تم   2022 ما16   (4 في  املؤ6خ 
قد6ه  بمشلغ  الشركة  6أسمال  6فع 
من  أي  د6هم«   (.000.000«
»4.000.000 د6هم« إلى »5.000.000 
تقديم حصص   : عن طريق  د6هم« 

نقدية أو عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
02 ما16  االبتدائية بالسما6ة بتا6يخ 

2022 تحت 6قم 54/2022.
131I

FIDUCIAIRE HAKIM

»JIHANE CONSEIL«
إعال3 متعدد القرا6ات

FIDUCIAIRE HAKIM
صندوق بريد 6قم 4013، الجديدة 

الرئيسية، الجديدة. ، 24000، 
الجديدة املغرب

»JIHANE CONSEIL« »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوا3 مقرها االجتماعي: 80)، 

تجزئة حكيمة، الجديدة - 24000 
الجديدة املغرب.

»إعال3 متعدد القرا6ات«
6قم التقييد في السجل التجا6ي: 

.(4705
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤ6خ في )2 يناير 2022
تم اتخاذ القرا6ات التالية: 

على  ينص  الذي   :( 6قم  قرا6 
 JIHANE« الشركة  حل  تقر6  مايلي: 
محدودة  شركة   »CONSEIL
وعي3  وحيد  شريك  ذات  املسؤولية 
كمصفي  جيها3  املصطفى  السيد 
 ،(80 للشركة وحدد العنوا3 التالي: 
كمقر  الجديدة  حكيمة،  تجزئة 

لتصفية الشركة املذكو6ة.
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
الذي ينص على   :29-30 بند 6قم 
الشنود الخاصة بحل الشركة  مايلي: 

وتصفيتها.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالجديدة بتا6يخ 1) فبراير 

2022 تحت 6قم 27501.
137I

شركة مستأمنة الحنصالي ش.ذ.م.م. ذات الشريك 

الوحيد

TRIOMPHE BEAUTE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

شركة مستأمنة الحنصالي ش.ذ.م.م. 
ذات الشريك الوحيد

20 شا6ع املتنبي الطابق االول بني 
مالل 20 شا6ع املتنبي الطتشق االول 
بني مالل، 23000، بني مالل املغرب
TRIOMPHE BEAUTE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي عما6ة 6قم 
385 شا6ع الحسن الثاني، الطابق 
السفلي، ,بني مالل - 23000 بني 

مالل املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

(2299
في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   202( نونبر   (5
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. TRIOMPHE BEAUTE
تاجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

بالتقسيط.
عنوا3 املقر االجتماعي : عما6ة 6قم 
الطابق  الثاني،  الحسن  شا6ع   385
السفلي، ,بني مالل - 23000 بني مالل 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
السيد املصطفى أبها : 333 حصة 

بقيمة 33.300 د6هم للحصة.

حصة   334  : أبها  محمد  السيد 
بقيمة 33.400 د6هم للحصة.

حصة   333  : أبها  حمزة  السيد 
بقيمة 33.300 د6هم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  أبها  املصطفى  السيد 
حي االطلس بلوك 3 6قم 79 بني مالل 

23000 بني مالل املغرب.
حي  عنوانه)ا)  أبها  محمد  السيد 
بني مالل   05 6قم   03 االطلس بلوك 

23000 بني مالل املغرب.
حي  عنوانه)ا)  أبها  حمزة  السيد 
مالل  بني   79 6قم   3 بلوك  االطلس 

23000 بني مالل املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
حي  السيد ابراهيم ابها عنوانه)ا) 
 23000 بني مالل   (84 االطلس 6قم 

بني مالل املغرب
حي  عنوانه)ا)  أبها  محمد  السيد 
بني مالل   05 6قم   03 االطلس بلوك 

23000 بني مالل املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
3) يناير  االبتدائية بشني مالل بتا6يخ 

2022 تحت 6قم 9).
138I

وكالة مكة للخدمات

Sté. LABSAT TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

وكالة مكة للخدمات
شا6ع سيدي أحمد الركيبي 6قم 15 
السما6ة ، 72000، السما6ة املغرب
Sté. LABSAT TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي زنقة 

إبراهيم ولد بداد 6قم 72 السما6ة - 
72000 السما6ة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
2497

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   202( نونبر   09

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 Sté.  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LABSAT TRANS
غرض الشركة بإيجاز : نقل السلع 

والشضائع، التجا6ة والخدمات .
زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
 - السما6ة   72 إبراهيم ولد بداد 6قم 

72000 السما6ة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .
الشركة:  6أسمال  مشلغ 

100.000,00 د6هم، مقسم كالتالي:
000.) حصة   : السيد عما6 ز6يق 

بقيمة 100,00 د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
دوا6  السيد عما6 ز6يق عنوانه)ا) 

بوشفع تازة 35000 تازة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  ز6يق  عما6  السيد 
تازة   35000 دوا6 أغشال بوشفع تازة 

املعغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نونبر   (5 االبتدائية بالسما6ة بتا6يخ 

)202 تحت 6قم 236/2021.
139I

AYAMNA JOB

AYAMNA JOB
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AYAMNA JOB
91 شا6ع آنفا إقامة 6بيع آنفا الطابق 
9 6قم )9 ، 20250، الدا6 الشيضاء 

املغرب
AYAMNA JOB شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 91 شا6ع 
آنفا إقامة 6بيع آنفا الطابق 9 6قم 
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)9 - 20250 الدا6 الشيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

532(99

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   202( دجنبر   3(

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AYAMNA JOB

اإلدا6ة و   : غرض الشركة بإيجاز 

اإلستزغالل التجا6ي.

91 شا6ع  عنوا3 املقر االجتماعي : 
آنفا إقامة 6بيع آنفا الطابق 9 6قم )9 

- 20250 الدا6 الشيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:

 (.000  : مصطفى  يوبيل  السيد 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد يوبيل مصطفى عنوانه)ا) 
6قم   GX عما6ة   2 أطلنتيك  إقامة 

السشع  عي3  الشفشاوني  شا6ع   (

50)20 الدا6 الشيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد يوبيل مصطفى عنوانه)ا) 
6قم   GX عما6ة   2 أطلنتيك  إقامة 

السشع  عي3  الشفشاوني  شا6ع   (

50)20 الدا6 الشيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (( بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

فبراير 2022 تحت 6قم 2494)8.

140I

cabinet nabil el azouzi

CREPISCULE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي3 مسير جديد للشركة

cabinet nabil el azouzi
 Rue jbal ELAYACHI IMM 28
 2 ièm 2tage AGDAL RABAT ،

10100، RABAT MAROC
CREPISCULE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 55) شا6ع 
محمد 1 السوي�سي الرباط - 70)0) 

الرباط املغرب.
تعيي3 مسير جديد للشركة

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.((750(

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تعيي3   2022 8) فبراير  املؤ6خ في 
السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

املنيا6ي نبيل كمسير آخر
تشعا لقشول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما16   0( بتا6يخ  بالرباط  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 22417).
14(I

cabinet nabil el azouzi

CREPISCULE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي3 مسير جديد للشركة

cabinet nabil el azouzi
 Rue jbal ELAYACHI IMM 28
 2 ièm 2tage AGDAL RABAT ،

10100، RABAT MAROC
CREPISCULE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 55) شا6ع 
محمد 1 السوي�سي الرباط - 70)0) 

الرباط املغرب.
تعيي3 مسير جديد للشركة

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.((750(

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تعيي3   2022 8) فبراير  املؤ6خ في 
مسير جديد للشركة السيد)ة) بونهير 

نبيل كمسير آخر

تشعا لقشول استقالة املسير.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما16   0( بتا6يخ  بالرباط  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 22417).

142I

cabinet nabil el azouzi

CREPISCULE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي3 مسير جديد للشركة

cabinet nabil el azouzi
 Rue jbal ELAYACHI IMM 28
 2 ièm 2tage AGDAL RABAT ،

10100، RABAT MAROC
CREPISCULE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 55) شا6ع 
محمد 1 السوي�سي الرباط - 70)0) 

الرباط املغرب.
تعيي3 مسير جديد للشركة

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.((750(

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تعيي3   2022 28 فبراير  املؤ6خ في 
فقير  مسير جديد للشركة السيد)ة) 

6�سى كمسير آخر
تشعا لقشول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما16   02 بتا6يخ  بالرباط  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 22537).

143I

ELYX CONSULTING

Health Access Consulting
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

ELYX CONSULTING
 5Rue mohammed fakir

 Immeuble Sémiramis-Appt
 n°32-Etage n°10 ، 20000،

CASABLANCA MAROC
 Health Access Consulting

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي : 41 شا6ع 
الز6قطوني مكتب 5)-1) الطابق 
الساد1 - 00)20 الدا6 الشيضاء 

املغرب.
قفل التصفية

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
.4(314(

الوحيد  الشريك  قرا6  بمقت�سى 
تقر6 حل   202( نونبر   08 املؤ6خ في 
شركة   Health Access Consulting
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 
 (00.000 6أسمالها  مشلغ  الوحيد 
 41 اإلجتماعي  د6هم وعنوا3 مقرها 
 (5-(1 مكتب  الز6قطوني  شا6ع 
الدا6   20(00  - الساد1  الطابق 
الشيضاء املغرب نتيجة لتصفية ودية.

و عي3:
و  تشنانت  غزال3  السيد)ة) 
إقامة اد3 تما6يس عما6ة  عنوانه)ا) 
 (0200 دا6 بوعزة   04 شقة 1   09
)ة)  كمصفي  املغرب  الشيضاء  الدا6 

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
41 شا6ع  وفي   202( نونبر   08 بتا6يخ 
الطابق   (5-(1 مكتب  الز6قطوني 
الشيضاء  الدا6   20(00  - الساد1 

املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 2( بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

يناير 2022 تحت 6قم 809319.
144I

THK CONSULTING

SM PRO CONSTRUCTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

THK CONSULTING
 N°5 ,Rue Ghassan kanafani
 Espace jardin lala Meryem
 bureau 29 ، 30000، FES

MAROC
 SM PRO CONSTRUCTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 6قم 79 



عدد 5707 - 3) شعشا3 443) )1) ما16 2022)الجريدة الرسمية   4846

حديقة الشديع عي3 شقف - 30000 
فا1 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
7(3(5

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   2022 يناير   24
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 SM  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PRO CONSTRUCTION
جميع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
األشغال العامة أو الخاصة - • إنشاء 
والطرق  واملصانع  املشاني  جميع 
والسدود  والقنوات  واملسا6ات 
واألعمال الفنية - جميع أعمال الحفر 
والرصف والقطرا3 وإمدادات املياه..

 79 6قم   : عنوا3 املقر االجتماعي 
 30000  - حديقة الشديع عي3 شقف 

فا1 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
 (.000  : متوفق  سفيا3  السيد 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  متوفق  السيد سفيا3 
6قم )8) شا6ع عشد الرحيم السقاط 

حي بد6 30000 فا1 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
سفيا3 متوفق عنوانه)ا)  السيد   
6قم )8) شا6ع عشد الرحيم السقاط 

حي بد6 30000 فا1 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   (5 بتا6يخ  بفا1  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 765/2022.
145I

FIDUPLUS

KF STEEL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

FIDUPLUS
355 شا6ع محمد الخامس فضاء 

يسرى الطابق 9 6قم 2)) ، 50)20، 
الدا6الشيضاء املغرب

KF STEEL شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 21 محج 
مير السلطا3 الطابق األول الشقة 

6قم 3 - 10)20 الدا6 الشيضاء 
املغرب.

تفويت حصص
6قم التقييد في السجل التجا6ي 

.389975
الوحيد  الشريك  قرا6  بمقت�سى 
تمت   2022 يناير   05 في  املؤ6خ 

املصادقة على :
الغالبي  فريدة  )ة)  تفويت السيد 
 50 أصل  من  اجتماعية  حصة   50
أنس املدني  )ة)  حصة لفائدة السيد 

بتا6يخ 05 يناير 2022.
الغالبي  فريدة  )ة)  تفويت السيد 
 50 أصل  من  اجتماعية  حصة   50
حصة لفائدة السيد )ة) خالد الكو3 

بتا6يخ 05 يناير 2022.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 25 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

يناير 2022 تحت 6قم 809758.
141I

LE LEGALISTE

MEDI QUEST PRO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LE LEGALISTE
 ANGLE RUE DES MESANGES ET
 BD ABDERRAHIM BOUABID A
 2PPT N° 9 OASIS CASABLANCA

 ، 20000، CASABLANCA
MAROC

MEDI QUEST PRO شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 92 شا6ع 
الز6قطوني الطابق 2 الشقة 1 كليز - 

40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

91433
في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   20(9 أبريل   (7
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 MEDI  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

. QUEST PRO
عيادة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الجراحة .
92 شا6ع  عنوا3 املقر االجتماعي : 
الز6قطوني الطابق 2 الشقة 1 كليز - 

40000 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 90.000 الشركة:  6أسمال  مشلغ 

د6هم، مقسم كالتالي:
السيدة نسرين سني سليطي3 300 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة.
السيد سعد فتح هللا : 300 حصة 

بقيمة 00) د6هم للحصة.
 300  : امينة  القاسمي  السيدة 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
سليطي3  سني  نسرين  السيدة 

عنوانه)ا) .
السيد سعد فتح هللا عنوانه)ا) 

السيدة القاسمي امينة عنوانه)ا).
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
سليطي3  سني  نسرين  السيدة 

عنوانه)ا) 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماي   09 بتا6يخ  بمراكش  التجا6ية 

9)20 تحت 6قم 05039).

147I

LE LEGALISTE

MEDI QUEST PRO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص
LE LEGALISTE

 ANGLE RUE DES MESANGES ET
 BD ABDERRAHIM BOUABID A
 2PPT N° 9 OASIS CASABLANCA

 ، 20000، CASABLANCA
MAROC

MEDI QUEST PRO شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 92 شا6ع 
الز6قطوني الطابق 2 الشقة 1 كليز - 

40000 مراكش املغرب.
تفويت حصص

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.91433

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   20(9 شتنبر   05 في  املؤ6خ 

املصادقة على :
تفويت السيد )ة) امينة القاسمي 
50) حصة اجتماعية من أصل 300 
حصة لفائدة السيد )ة) نسرين سني 

سلطي3 بتا6يخ 05 شتنبر 9)20.
تفويت السيد )ة) امينة القاسمي 
50) حصة اجتماعية من أصل 300 
سعد فتح  )ة)  السيد  لفائدة  حصة 

هللا بتا6يخ 05 شتنبر 9)20.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
شتنبر   (9 بتا6يخ  بمراكش  التجا6ية 

9)20 تحت 6قم 7799.
148I

FINANCE PERFORMANCE CONSEIL

 ECOLE SUPERIEURE DES
ARTS VISUELS

تعيي3 مدير عام
 ECOLE SUPERIEURE « شـــركــــة

» DES ARTS VISUELS
شــركـــة الـــمــســاهــمــة

الــمــقــر االجـتــمـاعــي : حــي أمـــرشــيــش 
الــدوديـــات مــــــــــراكـــــــــــــــــش

على إثر اجتماع مجلـس اإلدا6ة 
 ECOLE SUPERIEURE «لشركة
DES ARTS VISUELS« ش.م.، 

6أسمالها
مقرها  و  0.000.000) د6هم 
الدوديات  أمرشيش  حي  االجتماعي 
يناير   28 بتا6يخ  املنعقد  مراكش، 
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2022، تمت املصادقة على القرا6ات 
التالية:

 Vincent السيد  استقالة  قشول 
مصشه  من   Alphonse MELILLI
دجنبر  فاتح  من  ابتداء  عام  كمدير 

)202 و تبرئته
على فترة تسييره،

السيد  محدودة  غير  ملدة  تعيي3 
ٲحمد ابن الخياط كمدير عام ،

تحديد صالحيات التوقيع لكل من 
املدير العام و6ئيس مجلس اإلدا6ة.

اإليــداع الــقــانــونــي: وقـد تم اإليداع 
الضشط  بكتابة  للشـركة  الـقانوني 
يوم  بمراكـش  الـتجا6ية  بالـمحكمة 

24/02/2022 تحت 6قم 33211) .

149I

samcompta sarl au

 SOCIETE ETABLISSEMENT
 DE L’ENSEIGNEMENT

 SECONDAIRE AMINE FES
(PRIVE( SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيي3 مسير جديد للشركة

samcompta sarl au
 av mohamed hansali appt 1 1
 imm hazzaz fes ، 30000، fes

hglyvf
 SOCIETE ETABLISSEMENT

 DE L’ENSEIGNEMENT
 SECONDAIRE AMINE FES
PRIVE( SARL) شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي زنقة 

كريستيا3 6قم )) حي ولي العهد 
فا1 - 30000 فا1 املغرب.
تعيي3 مسير جديد للشركة

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.458((

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
)202 تم تعيي3  02 غشت  املؤ6خ في 
مسير جديد للشركة السيد)ة) األمي3 
كمسير  و بن يزة املصطفى و شيماء 

آخر

تشعا لقشول استقالة املسير.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   (7 بتا6يخ  بفا1  التجا6ية 

)202 تحت 6قم 50)4.

150I

fiduciaire abrouki khadija

THE HICHAM COMPANY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduciaire abrouki khadija
 bab doukkala imm habouss N°7
 marrakech ، 40000، marrakech

maroc
 THE HICHAM COMPANY

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي الحي 
الحسني اقامة الشاهية للتجهيز 

والنقل عما6ة ا1 الرقم 04 مراكش 
- 40000 مراكش - 40000 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
(23(37

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 ما16   02
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 THE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.HICHAM COMPANY
االستيراد   : غرض الشركة بإيجاز 
الخدمات  عمليات  والتصدير+إدا6ة 

+التجا6ة..
الحي   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
للتجهيز  الشاهية  اقامة  الحسني 
مراكش   04 الرقم  ا1  والنقل عما6ة 
مراكش   40000  - مراكش   40000  -

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 25.000 الشركة:  6أسمال  مشلغ 
د6هم، مقسم كالتالي:

السيد قشالوي هشام : 250 حصة 
بقيمة 00) د6هم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  هشام  قشالوي  السيد 
الحي الحسني اقامة الشاهية للتجهيز 
مراكش   04 الرقم  ا1  والنقل عما6ة 
مراكش   40000 مراكش   40000  -

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  هشام  قشالوي  السيد 
الحي الحسني اقامة الشاهية للتجهيز 
مراكش   04 الرقم  ا1  والنقل عما6ة 
مراكش   40000 مراكش   40000  -

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   25 بتا6يخ  بمراكش  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 7)333).
15(I

NJ BUSINESS

STE LINK BETON
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
6فع 6أسمال الشركة

NJ BUSINESS
 BUREAUX MARINA 3EME

 ETAGE BUREAU 19 AVENUE
 ABDELKRIM BENJELLOUN

 VILLE NOUVELLE FES، 30000،
FES maroc

STE LINK BETON شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 34 قطعة 
ا6ضية بركة الطابق ) شقة 2 وئام 

بنسودة - 30000 فا1 املغرب.
6فع 6أسمال الشركة

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.53777

الوحيد  الشريك  قرا6  بمقت�سى 
تم   2022 فبراير   24 في  املؤ6خ 
قد6ه  بمشلغ  الشركة  6أسمال  6فع 
»240.000 د6هم« أي من »710.000 
عن  د6هم«   (.000.000« إلى  د6هم« 
أو  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما16   02 بتا6يخ  بفا1  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 2191.
152I

FIDUCOJ

STE AGNAOU FORAGE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCOJ
 HAY ERRAZI, N° 42, ، 64550،

JERADA MAROC
STE AGNAOU FORAGE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي حي 

الز6قطوني 6قم 8) - 14550 جرادة 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
38813

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   (7
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AGNAOU FORAGE
تنقيب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وحفر االبا6
-مقاول في األشغال العمومية أو 

الشناء.
حي   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
- 14550 جرادة   (8 الز6قطوني 6قم 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 
د6هم، مقسم كالتالي:

250 حصة   : السيد اكناو محمد 
بقيمة 00) د6هم للحصة.

 250  : العزيز  عشد  اكناو  السيد 
حصة بقيمة 00) د6هم للحصة.

السيد تملوت محمد : 250 حصة 
بقيمة 00) د6هم للحصة.

السيد تملوت لحسن : 250 حصة 
بقيمة 00) د6هم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  محمد  اكناو  السيد 
بالل  حا�سي  6قم8)  الز6قطوني  حي 

14550 جرادة املغرب.
السيد اكناو عشد العزيز عنوانه)ا) 
الريفي  الحاج عمر  زنقة  اقليمة  حي 
الفقيه بن صالح   23203  23 الرقم 

املغرب.
عنوانه)ا)  محمد  تملوت  السيد 
و6زازات   45000 سكو6ة  تمنز6فت 

املغرب.
عنوانه)ا)  لحسن  تملوت  السيد 
حي اعميمي أكو6اي 000)5 الحاجب 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  محمد  اكناو  السيد 
8)، حا�سي بالل  حي الز6قطوني 6قم 

14550 جرادة املغرب
السيد اكناو عشد العزيز عنوانه)ا) 
الريفي  الحاج عمر  زنقة  اقليمة  حي 
الفقيه بن صالح   23203  23 الرقم 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   25 بتا6يخ  بوجدة  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 8)).
153I

NAJAH FM

NAJAH FM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

NAJAH FM
 BD ZERKTOUNI ,41

 2ème ETAGE, APPT N° 6,

 CASABLANCA ، 20000، CASA
MAROC

NAJAH FM شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 41 شا6ع 
الز6قطوني الطابق الثاني الشقة 
6قم 1 الدا6الشيضاء - 20000 

الدا6الشيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

533275
في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   2022 يناير   3(
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 NAJAH : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.FM
اإلنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقا6ي.
41 شا6ع  عنوا3 املقر االجتماعي : 
الشقة  الثاني  الطابق  الز6قطوني 
 20000  - الدا6الشيضاء   1 6قم 

الدا6الشيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
حصة   (13  : منير محمد  السيد 

بقيمة 00) د6هم للحصة.
337 حصة   : السيدة منير فتيحة 

بقيمة 00) د6هم للحصة.
السيد فريدي محمد : 0)) حصة 

بقيمة 00) د6هم للحصة.
 ((0  : عائشة  بودفلة  السيدة 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة.
السيد فريدي عشد الرحمن : 70) 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة.
 ((0  : لعزيزة  الراكبي  السيدة 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

 08 السيد منير محمد عنوانه)ا) 
 U مجموعة  املحمدي  اد6يس  زنقة 
 20000 الشيضاء  املنا6الدا6  تجزئة 

الدا6الشيضاء املغرب.
عنوانه)ا)  فتيحة  منير  السيدة 
زنقة فا1 6قم 3) املحمدية 20000 

املحمدية املغرب.
عنوانه)ا)  محمد  فريدي  السيد 
سيدي   (29 6قم  بشرى  تجزئة 
 20000 الدا6الشيضاء  معروف 

الدا6الشيضاء املغرب.
السيدة بودفلة عائشة عنوانه)ا) 
الوازيس  كونميير  تجزئة   14
الدا6الشيضاء   20000 الدا6الشيضاء 

املغرب.
الرحمن  عشد  فريدي  السيد 
جنيمرطريق  تجزئة   14 عنوانه)ا) 
الدا6الشيضاء  الوازيس  الجديدة 

20000 الدا6الشيضاء املغرب.
السيدة الراكبي لعزيزة عنوانه)ا) 
كاليفو6نيا   2 6قم   4 شاه  تجزئة 
الدا6الشيضاء   20000 الدا6الشيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  محمد  منير  السيد 
 U مجموعة  املحمدي  اد6يس   8
 20000 الشيضاء  املنا6الدا6  تجزئة 

الدا6الشيضاء املغرب
الرحمن  عشد  فريدي  السيد 
جنيمرطريق  تجزئة   14 عنوانه)ا) 
الدا6الشيضاء  الوازيس  الجديدة 

20000 الدا6الشيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (8 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

فبراير 2022 تحت 6قم 3137)8.
154I

BUREAU ESSOUFYANI

ESPRESSO TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BUREAU ESSOUFYANI
 HAY ESSALAM AVENUE

 PRINCE MOULAY ABDELLAH

 RUE ALJAZIRA ALKHADRA ،
70000، LAAYOUNE MAROC
ESPRESSO TRANS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي حي 

الوحدة زنقة 2) الرقم )71 الطابق 
األول - 70000 العيو3 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
40527

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   21
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ESPRESSO TRANS
النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الشضائع  ملختلف  والدولي  الوطني 
 - الغير  ولحساب  الخاص  للحساب 
التجا6ة العامة - التصدير واإلستيراد.
حي   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
الطابق   71( الرقم   (2 الوحدة زنقة 

األول - 70000 العيو3 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
 (.000  : احمني  امللودي  السيد 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  احمني  امللودي  السيد 
 04 6قم   (1 الزنقة  السعادة  حي 

70000 العيو3 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  احمني  امللودي  السيد 
 04 6قم   (1 الزنقة  السعادة  حي 

70000 العيو3 املغرب



4849 الجريدة الرسميةعدد 5707 - 3) شعشا3 443) )1) ما16 2022) 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما16   02 االبتدائية بالعيو3 بتا6يخ 

2022 تحت 6قم 545/2022.
155I

EURODEFI MANAGEWELL

GISELLE HARDT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

EURODEFI MANAGEWELL
 BD EL QODS 77, BD EL ,77

 QODS، 20000، CASABLANCA
MAROC

GISELLE HARDT شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طو6 التصفية)
 B BD 31 وعنوا3 مقرها اإلجتماعي
 ANFA RESIDENCE ANAFE ETG
N°81 - 20000 8 الدا6 الشيضاء 

املغرب.
حل شركة

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.291449

الوحيدا  الشريك  قرا6  بمقت�سى 
تقر6 حل   2022 فبراير   (0 ملؤ6خ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 GISELLE HARDT الشريك الوحيد 
مشلغ 6أسمالها 0.000) د6هم وعنوا3 
 B BD ANFA  31 اإلجتماعي  مقرها 
 RESIDENCE ANAFE ETG 8 N°8(
20000 - الدا6 الشيضاء املغرب نتيجة 

ل : خسا6ة عميل مهم.
 B BD 31 و حدد مقر التصفية ب
 ANFA RESIDENCE ANAFE ETG
الشيضاء  الدا6   8 N°8( - 20000

املغرب. 
و عي3:

 GISELLE HARDT السيد)ة) 
الدا6   20000 البرازيل  عنوانه)ا)  و 
)ة)  كمصفي  لشبرازيل  الشيضاء 

للشركة.
الحدود  اإلقتضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تشليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية : 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

فبراير 2022 تحت 6قم 4510)8..
151I

fiduciaire capital orient

 STE ORIENTAL DES
FACADES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تغيير تسمية الشركة

تغيير تسمية الشركة
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
6قم التقييد في السجل 

التجا6ي:895)2 
 : للشركة  الحالية  التسمية 
 ORIENTAL DES FACADES SARL

AU
للشركة  الجديدة  التسمية 
 CHEMICAL NATURAL  :

BUILDING PROJECT SARL AU
قرا6الشريك  عن  مترتب  قرا6 

الوحيد 
تا6يخ القرا12/10/2021:6

تجزئة  وجدة  الشركة  عنوا3 
وجدة   808 السالمة طريق تازة 6قم 

املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نونبر   02 بتا6يخ  بوجدة  التجا6ية 

)202 تحت 6قم 3755.
157I

C CONSEILS

 ECOLE SUPERIEURE 
 DE COMMERCE DE

 MANAGEMENT ET DE
GESTION A TETOUAN PRI

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

C CONSEILS
 RUE MANSOUR EDDAHBI 3
 BUREAU N°1 KENITRA 3 RUE

 MANSOUR EDDAHBI BUREAU
 N°1 KENITRA، 14000، kenitra

maroc

 ECOLE SUPERIEURE 

 DE COMMERCE DE

 MANAGEMENT ET DE

 GESTION A TETOUAN PRI

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طو6 التصفية)

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي الشقة 

د2)، الطابق الثاني، اقامة بيال 

فيسطا، املضيق، كابو نيكرو، 

الشطر ) تطوا3 93000 تطوا3 

املغرب.

حل شركة
6قم التقييد في السجل التجا6ي 

.2(473

الوحيد  الشريك  قرا6  بمقت�سى 
تقر6   202( غشت   3( في  املؤ6خ 

ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 

 ECOLE الوحيد  الشريك  ذات 

 SUPERIEURE DE COMMERCE

 DE MANAGEMENT ET DE

مشلغ   GESTION A TETOUAN PRI
وعنوا3  د6هم   (00.000 6أسمالها 

د2)،  الشقة  اإلجتماعي  مقرها 

فيسطا،  بيال  اقامة  الثاني،  الطابق 

 ( الشطر  نيكرو،  كابو  املضيق، 

تطوا3 93000 تطوا3 املغرب نتيجة 

ل : وباء كو6ونا.
زنقة   3 و حدد مقر التصفية ب 

 ( 6قم  املكتب  الذهبي،  املنصو6 

القنيطرة 4000) القنيطرة املغرب. 

و عي3:

السيد)ة) سعيد شاكر و عنوانه)ا) 

املغرب العربي 98 توسيع ا بير الرامي 

املغرب  القنيطرة   (4000 الشرقية 

كمصفي )ة) للشركة.

الحدود  اإلقتضاء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تشليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية : 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أكتوبر   07 االبتدائية بتطوا3 بتا6يخ 

)202 تحت 6قم 3030.

158I

SAFAA

STE JAK SHOP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SAFAA

 N°4 AV ZARQTOUNI VN ،

46000، SAFI MAROC

STE JAK SHOP شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي زنقة 23 

عما6ة 2 شقة 1 بالد الجد اسفي - 

41000 اسفي املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

(252(

 08 في  مؤ6خ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   2022 فبراير 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.JAK SHOP

االستيراد   : غرض الشركة بإيجاز 

والتصدير.
 23 زنقة   : عنوا3 املقر االجتماعي 

 - بالد الجد اسفي   1 شقة   2 عما6ة 

41000 اسفي املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:

 (.000  : الكيواني  جالل  السيد 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة.

 (000  : الكيواني  جالل  السيد 

بقيمة 00) د6هم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
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السيد جالل الكيواني عنوانه)ا) 7 
شا6ع املسيرة الخضراء حي الجريفات 

اسفي 41000 اسفي املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد جالل الكيواني عنوانه)ا) 7 
شا6ع املسيرة الخضراء حي الجريفات 

اسفي 41000 اسفي املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   (0 بتا6يخ  بآسفي  االبتدائية 

2022 تحت 6قم -.

159I

afaqconseil

PEP›S CREATION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

afaqconseil
 N°257 Q.I SIDI GHANEM

 BUREAU N°9 ETAGE 2
 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
PEP›S CREATION شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي مكتب 
6قم ) طابق أ6�سي قطعة 29) د 
8 تامنصو6ت مراكش - 40000 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
(23019

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   07
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 PEP’S  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.CREATION

مقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 
ديكو6 الشقق

مقاول مختلف أشغال الشناء
تاجر قطع غيا6 وديكو6 بالتفصيل.
مكتب   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
د   (29 قطعة  أ6�سي  طابق   ( 6قم 
 40000  - مراكش  تامنصو6ت   8

مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
 (.000  : ياسر  بوناصر  السيد 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  ياسر  بوناصر  السيد 
 (29 6قم  دال  حرف   8 الشطر 
40000 مراكش  تامنصو6ت مراكش 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  ياسر  بوناصر  السيد 
 (29 6قم  دال  حرف   8 الشطر 
40000 مراكش  تامنصو6ت مراكش 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   24 بتا6يخ  بمراكش  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 33242).
110I

AB RED( COMPTA

BBS2 AGENCY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

AB RED1 COMPTA
 YAACOUB MANSOUR 2 ETAGE

maroc 2، طنجة N° 4 ، 90000
BBS2 AGENCY شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي إقامة 
إشراق املكتب املركزي 90 شا6ع 

طابق ) 6قم 0) الّسعودية اململكة 
العربّية طنجة - 900070 طنجة 

املغرب.
تفويت حصص

6قم التقييد في السجل التجا6ي 

.(921

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2022 فبراير   23 في  املؤ6خ 

املصادقة على :

)ة) محمد الوهابي  تفويت السيد 

أصل  من  اجتماعية  حصة   500

)ة)  السيد  لفائدة  حصة   (.000

بشرى بند6از بتا6يخ 23 فبراير 2022.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

ما16   0( بتا6يخ  بطنجة  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 47)9)).

11(I

RAHHALI CONSEIL

ALVERCA PROMOTEUR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

RAHHALI CONSEIL

 lot al azzouzia marrakech (482

، 40000، Marrakech Maroc

ALVERCA PROMOTEUR شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طو6 التصفية)

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي شا6ع 

الصو6ية اقامة األندلس 1، عما6ة 

3 الشقة 6قم )، جليز، مراكش - 

40000 مراكش املغرب.

حل شركة
6قم التقييد في السجل التجا6ي 

.4(419

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تقر6   2022 فبراير   07 في  املؤ6خ 

ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 

 ALVERCA الوحيد  الشريك  ذات 

6أسمالها  مشلغ   PROMOTEUR

مقرها  وعنوا3  د6هم   (00.000

اقامة  الصو6ية  شا6ع  اإلجتماعي 

6قم  الشقة   3 عما6ة   ،1 األندلس 

مراكش   40000  - مراكش  جليز،   ،(

املغرب نتيجة ل : عدم تحقيق األ6باح 

املرجوة.

شا6ع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

عما6ة   ،1 األندلس  اقامة  الصو6ية 

 - مراكش  جليز،   ،( 6قم  الشقة   3

40000 مراكش املغرب. 

و عي3:

و  نصيب  خالد  السيد)ة) 
عنوانه)ا) مشا6كة 3 6قم 42، املنطقة 

مراكش   40000 مراكش  السياحية، 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.

الحدود  اإلقتضاء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تشليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية : 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما16   0( بتا6يخ  بمراكش  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 33420).

112I

SAMIR FIDUCIAIRE

 TRAVAUX GENIE CIVIL« 
INVESTISSEMENT »TGCI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

SAMIR FIDUCIAIRE

 RUE GHANA, IMM 8, APPT 3,

 3EME ETAGE, VN, ، 50000،

MEKNES MAROC

 TRAVAUX GENIE CIVIL« 

INVESTISSEMENT »TGCI شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 6قم 207 
6ياض الزيتو3 - 50000 مكنا1 

املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
6قم التقييد في السجل التجا6ي 

.5(515

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم تحويل   2022 يناير   2( املؤ6خ في 

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 50000  - 6ياض الزيتو3   207 »6قم 

الكائن  »املحل  إلى  املغرب«  مكنا1 

ب 1 27، متجر )، الطابق األ6�سي، 
 50000  - مكنا1  الزيتو3،  6ياض 

مكنا1 املغرب«.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما16   03 بتا6يخ  بمكنا1  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 812.

113I

RAHHALI CONSEIL

AGRITONIC

شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

RAHHALI CONSEIL

 lot al azzouzia marrakech (482

، 40000، Marrakech Maroc

AGRITONIC شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي : دوا6 دا6 

العرجة ، بن عالل سعادة، مراكش - 

40000 مراكش املغرب.

قفل التصفية

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

.38829

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤ6خ في 23 أكتوبر )202 تقر6 حل 

AGRITONIC شركة ذات املسؤولية 

 (0.000 6أسمالها  مشلغ  املحدودة 

اإلجتماعي  مقرها  وعنوا3  د6هم 

بن عالل سعادة،   ، دوا6 دا6 العرجة 

املغرب  مراكش   40000  - مراكش 

نتيجة لعدم تحقيق األ6باح املرجوة.

و عي3:

السيد)ة) عشد اللطيف خطيب و 

عنوانه)ا) دوا6 دا6 العرجة ، بن عالل 

مراكش   40000 مراكش  سعادة، 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

بتا6يخ 23 أكتوبر )202 وفي دوا6 دا6 

العرجة ، بن عالل سعادة، مراكش - 

40000 مراكش املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما16   0( بتا6يخ  بمراكش  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 9)334).

114I

AMAL BENJELLOUN

نوزيز
إعال3 متعدد القرا6ات

AMAL BENJELLOUN
 AV. CHORAFAE - N° 17 -

 TETOUAN ، 93040، TETOUAN
MAROC

نوزيز »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد«

وعنوا3 مقرها االجتماعي: حي عي3 
شوفوـ  شا6ع طه حسي3ـ  6قم 24ـ  
املضيق - 93200 املضيق املغرب.

»إعال3 متعدد القرا6ات«
6قم التقييد في السجل التجا6ي: 

.((039
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤ6خ في 04 فبراير 2022
تم اتخاذ القرا6ات التالية: 

قرا6 6قم ): الذي ينص على مايلي: 
املنصو6ي  السيد  بيع  على  املوافقة 
عشد العزيز 550 حصة لفائدة السيد 

6قاص نو6 الدين
قرا6 6قم 2: الذي ينص على مايلي: 
املنصو6ي  السيد  الشريك  خروج 

عشد العزيز من الشركة
قرا6 6قم 3: الذي ينص على مايلي: 
عشد  املنصو6ي  السيد  استقالة 
العزيز كمسير للشركة و تعيي3 السيد 
6قاص نو6 الدين كمسير للشركة ملدة 

غير محدودة
قرا6 6قم 4: الذي ينص على مايلي: 
من  للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 
إلى  شركة ذات املسؤولية املحدودة 
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
على  ينص  الذي   :( 6قم  بند 
هو  للشركة  القانوني  الشكل  مايلي: 
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد
بند 6قم 1: الذي ينص على مايلي: 
لقد قام الشريك السيد 6قاص نو6 
الدين بجلب 0000)) د6هم من أجل 

تكوين 6أسمال الشركة

بند 6قم 7: الذي ينص على مايلي: 
على  اإلجتماعية  الحصص  توزعت 
نو6  6قاص  السيد  الوحيد  الشريك 

الدين بنسشة 00)) حصة 
على  ينص  الذي   :(1 6قم  بند 
6قاص  السيد  الشريك  يعي3  مايلي: 
نو6 الدين كمسير للشركة ملدة غير 

محدودة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   24 االبتدائية بتطوا3 بتا6يخ 

2022 تحت 6قم 111.
115I

YBM COMPANY

KHMISSA CASH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KHMISSA CASH
3) زنقة احمد املجاطي اقامة لزالب 
الطابق األول 6قم 8. ، 20350، الدا6 

الشيضاء املغرب
KHMISSA CASH شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 3) زنقة 
احمد املجاطي اقامة لزالب الطابق 
األول 6قم 8. - 20350 الدا6 الشيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
534205

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 ما16   03
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.KHMISSA CASH
ناقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

نقدي.

زنقة   (3  : عنوا3 املقر االجتماعي 
احمد املجاطي اقامة لزالب الطابق 
األول 6قم 8. - 20350 الدا6 الشيضاء 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
 (.000  : صبري  محمد  السيد 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  صبري  محمد  السيد 
85) زنقة اال6جوا3 الطابق 3 الشقة 
الدا6الشيضاء   20200 الراحة  حي   8

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  صبري  محمد  السيد 
85) زنقة اال6جوا3 الطابق 3 الشقة 
الدا6الشيضاء   20200 الراحة  حي   8

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

فبراير 2022 تحت 6قم 4841)8.

111I

WINIUM Expertوينيوم إكسشير

GRANDA CLIM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

WINIUM Expertوينيوم إكسشير
6قم 0) مشنى تاشفي3 نهج يعقوب 
املريني جيليز، 40020، مراكش 

املغرب
GRANDA CLIM شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد)في طو6 التصفية)

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي ) تجزئة 
معطى هللا 6قم 738) أسجو6 - 

40000 مراكش املغرب.
حل شركة

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.131
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الوحيدا  الشريك  قرا6  بمقت�سى 
تقر6 حل   202( دجنبر   3( ملؤ6خ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 GRANDA CLIM الوحيد  الشريك 
مشلغ 6أسمالها 0.000) د6هم وعنوا3 
مقرها اإلجتماعي ) تجزئة معطى هللا 
6قم 738) أسجو6 - 40000 مراكش 
الشركة  إصابة   : ل  نتيجة  املغرب 

بخسا6ة تقد6 بـ ¾ من 6أ1 مالها.
) تجزئة  و حدد مقر التصفية ب 
 - أسجو6   (738 6قم  هللا  معطى 

40000 مراكش املغرب. 
و عي3:

السيد)ة) علي الرقيبي و عنوانه)ا) 
 40000  1 6قم   85 بلوك  نو6  سم 
مراكش املغرب كمصفي )ة) للشركة.

الحدود  اإلقتضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تشليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 
 (738 6قم  هللا  معطى  تجزئة   (  :

أسجو6
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   (9 بتا6يخ  بمراكش  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 922)3).
117I

M&N AGENCY

M&N AGENCY
إعال3 متعدد القرا6ات

M&N AGENCY
تجزئة لنوايي د زنقة ابن سينا 

النو6ي االطل�سي الطابق 5 الشقة 
52 ، 40000، مراكش املغرب

M&N AGENCY »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوا3 مقرها االجتماعي: تجزئة 
لنوايي د زنقة ابن سينا النو6ي 
االطل�سي الطابق 5 الشقة 52 - 

40000 مراكش املغرب.
»إعال3 متعدد القرا6ات«

6قم التقييد في السجل التجا6ي: 
.74517

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤ6خ في )3 دجنبر )202

تم اتخاذ القرا6ات التالية: 

قرا6 6قم ): الذي ينص على مايلي: 
قر6 السيد معاد اعراب و السيد نصر 
حصة   5(0 تفوية  ليحياوي  الدين 
 GOD SAVE THE شركة  لفائدة 

LINK من اصل 000) حصة
قرا6 6قم 2: الذي ينص على مايلي: 
و  االستيراد  جديد  نشاط  اظافة 

التصدير
قرا6 6قم 3: الذي ينص على مايلي: 
الى  االجتماعية  التسمية  تغيير  تقر6 

YES TO THE NET
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند 6قم ): الذي ينص على مايلي: 
 YES TO الشركة اخدت االسم التالي

THE NET
بند 6قم 3: الذي ينص على مايلي: 
الخدمات.  تدبير  الشركة:  نشاطات 
-االستيراد  -تاجر االالت االلكترونية. 

و التصدير.
على  ينص  الذي   :1-7 6قم  بند 
مايلي: 6اسمال مال حدد في 00000) 
ب  حصة   (000 الى  مقسمة  د6هم 
الدبن  للحصة.-نصر  د6هم   (00
اعراب  -معاد  حصة.   245 لحياوي 
 GOD SAVE -شركة  حصة.   245

THE LINK 5(0 حصة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما16   0( بتا6يخ  بمراكش  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 2430.
118I

فيديتاكو ش م م

CHARK ELECTRONIQUE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

فيديتاكو ش م م
شا6ع موالي علي الشريف 6قم 3) 
لعري الشيخ ، 12000، الناظو6 

املغرب
CHARK ELECTRONIQUE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي حي أوالد 

بوطيب أ6بوز الناظو6 12000 
الناظو6 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
23705

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   2022 يناير   25
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CHARK ELECTRONIQUE
غرض الشركة بإيجاز : بيع و شراء 

جميع األجهزة االلكترونية
التصدير واالستيراد.

حي   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
 12000 أوالد بوطيب أ6بوز الناظو6 

الناظو6 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:  6أسمال  مشلغ 

100.000,00 د6هم، مقسم كالتالي:
حصة   500  : السيد ابراق أحمد 

بقيمة 100,00 د6هم للحصة.
 : الغفو6  عشد  الجرودي  السيد 
د6هم   100,00 بقيمة  حصة   500

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  أحمد  ابراق  السيد 
 28 6قم  الز6قطوني  محمد  شا6ع 

أزغنغا3 12000 الناظو6 املغرب.
الغفو6  عشد  الجرودي  السيد 
بني  امدغا6  اغيل  دوا6  عنوانه)ا) 

سيدال 12000 الناظو6 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  أحمد  ابراق  السيد 
 28 6قم  الز6قطوني  محمد  شا6ع 

أزغنغا3 12000 الناظو6 املغرب
الغفو6  عشد  الجرودي  السيد 
بني  امدغا6  اغيل  دوا6  عنوانه)ا) 

سيدال 12000 الناظو6 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضو6 بتا6يخ 08 فبراير 

2022 تحت 6قم 229/2022.
119I

PACOMAR

PACOMAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

PACOMAR
 PARC INDUSTRIEL CFCIM
 OULED SALEH LOT N 108
 CASABLANCA ، 20180،

CASABLANCA MAROC
PACOMAR شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا3 مقرها االجتماعي املجمع 

الصناعي الغرفة الفرنسية للتجا6ة 
والصناعة باملغرب اوالد صالح 
6قم 08) بوسكو6ة - 80)20 

الدا6الشيضاء املغرب.
تغيير نشاط الشركة

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.31909(

الوحيد  الشريك  قرا6  بمقت�سى 
تم   202( دجنبر   (5 في  املؤ6خ 
»التجا6ة«  من  الشركة  نشاط  تغيير 
البسكويت،  إنتاج  و  »تصنيع  إلى 

العصائرواملواد الغدائية االخرى«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 3( بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

دجنبر )202 تحت 6قم 801807.
170I

afaqconseil

 RIAD MAKASALIS(RIAD
)ABBASSIA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

afaqconseil
 N°257 Q.I SIDI GHANEM

 BUREAU N°9 ETAGE 2
 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
 RIAD MAKASALIS(RIAD

ABBASSIA) شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي زاوية 
العشاسية كاع املشرع د6ب الخطا6ة 
6قم 2 مراكش - 40000 مراكش 
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املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

(2327(

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   22

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 RIAD  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.(MAKASALIS(RIAD ABBASSIA

غرض الشركة بإيجاز : استغالل و 

تسيير 6ياض و دو6 الضيافة .
زاوية   : االجتماعي  املقر  عنوا3 

العشاسية كاع املشرع د6ب الخطا6ة 
مراكش   40000  - مراكش   2 6قم 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:

 500  : كريمة  بوعيادي  السيدة 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة.

السيد لسشونة ماتيو : 500 حصة 

بقيمة 00) د6هم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة بوعيادي كريمة عنوانه)ا) 
 95210 ولسو3  بريزد  شا6ع   ( 6قم 

ما6تن  سا3   03250 سيغواز  بوم 

ديستر فرنسا.

عنوانه)ا)  ماتيو  لسشونة  السيد 
 95210 ولسو3  بريزد  شا6ع   ( 6قم 

ما6تن  سا3   03250 سيغواز  بوم 

ديستر فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة بوعيادي كريمة عنوانه)ا) 
 95210 ولسو3  بريزد  شا6ع   ( 6قم 

ما6تن  سا3   03250 سيغواز  بوم 

ديستر فرنسا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما16   03 بتا6يخ  بمراكش  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 33489).
17(I

FINANCE PERFORMANCE CONSEIL

BELDI COUNTRY CLUB
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تجديد مدة مزاولة مهام املسيرين

 FINANCE PERFORMANCE
 CONSEIL

تقاطع شا6ع موالي 6شيد و عشد 
الكريم الخطابي،

الطابق  عما6ة مركز أعمال جليز، 
الثالث،

مكتب 6قم )2 - مراكش 
 BELDI COUNTRY«

.CLUB«S.A.R.L
العـام االستـثنائي  الجمع  إثر  على 
 ،2022 فبراير   4 بتا6يخ  املنعقد 
 »BELDI COUNTRY CLUB « لـشركة
 ،1 كلم  االجـتماعي  مـقرها  ش.م.م.، 
طريق البراج، الشريفية، دا6 الجديدة 
، جماعة تسلطانت  ، دوا6 تنشاشت 
 00,  (00.000 6أسمالها  مراكش، 

د6هم، تـقر6 مـا يلـي: 
املسيرة  تجديد مدة مزاولة مهام 
لشنى حرشاوي ملدة سنتي3، تنتهي عند 
في   ،2023 اختتام السنة املحاسبية 

أجل ٲقصاه 30 يونيو 2024؛
تحديد مهامها و مكافأتها ،

تـم  وقـد   : الـــــقــــانــــونـــــــي  اإليــــداع 
بـكـتـابــة  للــشــركة  الـقـانـوني  اإليداع 
الـتـجـا6يـة  بالـمــحكـمــة  الـضـشـط 
تحت   01/03/2022 يــــوم  بـمــراكـــش 

6قـم 2)334).
172I

AFC PARTENAIRE

ASIO IMMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AFC PARTENAIRE
 APP 16 IMM F218 OPERATION

 NAJD RTE DE SIDI GHANEM

 MARRAKECH MARRAKECH،
40000، MARRAKECH maroc

ASIO IMMO شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي شا6ع 
مسليم تجزئة بوكا6 الطابق الثالث 
شقة 6قم 40) باب دوكالة مراكش 

مراكش مراكش املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
(23257

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   (7
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 ASIO  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

. IMMO
التطوير   : بإيجاز  غرض الشركة 

العقا6ي
وكيل عقا6ي

استشا6ات عقا6ية
اعمال الشناء املختلفة
االستيراد والتصدير .

شا6ع   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
الثالث  الطابق  بوكا6  تجزئة  مسليم 
باب دوكالة مراكش   (40 شقة 6قم 

مراكش مراكش املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
 (.000  : اماططو  عمر  السيد 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  اماططو  عمر  السيد 

فرنسا 40000 سانتيتيا3 فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  اماططو  عمر  السيد 

فرنسا 40000 سانتيتيا3 فرنسا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما16   02 بتا6يخ  بمراكش  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 33472).

173I

COMPTA SYSTEME

IMMO SYSTEME
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

COMPTA SYSTEME

شا6ع يوسف ابن تاشفي3 اقامة 

أبضال1 2 6قم 8) ، 90000، طنجة 

املغرب

IMMO SYSTEME شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي ساحة 

6وداني شا6ع عشد هللا الهشطي اقامة 

القد1 6قم 34 طنجة - 90000 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

(24903

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   09

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 IMMO : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.SYSTEME

عقد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

توطي3.

ساحة   : االجتماعي  املقر  عنوا3 

6وداني شا6ع عشد هللا الهشطي اقامة 

 90000  - طنجة   34 6قم  القد1 

طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (0.000 الشركة:  6أسمال  مشلغ 

د6هم، مقسم كالتالي:
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 (00  : السيد ادبيب عشد السالم 
حصة بقيمة 5.000 د6هم للحصة.

 (00  : مليكة  معروف  السيدة 
حصة بقيمة 5.000 د6هم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السالم  عشد  ادبيب  السيد 
4) شا6ع الجامعة العربية  عنوانه)ا) 

32000 الحسيمة املغرب.
السيدة معروف مليكة عنوانه)ا) 
املنزه  حي  العربية  الجامعة  4)زنقة 

32000 الحسيمة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السالم  عشد  ادبيب  السيد 
4) شا6ع الجامعة العربية  عنوانه)ا) 

32000 الحسيمة املغرب
السيدة معروف مليكة عنوانه)ا) 
املنزه  حي  العربية  الجامعة  4)زنقة 

32000 الحسيمة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   24 بتا6يخ  بوجدة  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 350)25.
174I

 مكتـــب حسابــات أكاديرفسك ش. م. م

MOUGJA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتـــب حسابــات أكاديرفسك ش. 
م. م

بلوك C 6قم 5)2 حي أساكا تكوين 
أكادير ، 80152، أكادير املغرب

MOUGJA شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي شا6ع 8)3 
6قم 207 حي 6ياض - 80050 اكادير 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
49723

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   202( نونبر   09
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 
باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MOUGJA
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقا6ي.
شا6ع   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
 80050  - حي 6ياض   207 6قم   3(8

اكادير املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
السيد محمد املن : 000.) حصة 

بقيمة 00.000) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
حي  السيد محمد املن عنوانه)ا) 
الشرف شا6ع محمد الخامس 6قم 54 

بني مالل 23020 بني مالل املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
حي  السيد محمد املن عنوانه)ا) 
6قم  الخامس  محمد  شا6ع  الشرف 
54 بني مالل 23020 بني مالل املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
دجنبر   03 بتا6يخ  باكادير  التجا6ية 

)202 تحت 6قم )0753).
175I

 مكتـــب حسابــات أكاديرفسك ش. م. م

KASBAH D›ARGANE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

مكتـــب حسابــات أكاديرفسك ش. 
م. م

بلوك C 6قم 5)2 حي أساكا تكوين 
أكادير ، 80152، أكادير املغرب

KASBAH D›ARGANE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي عما6ة 
بومكوك شا6ع قا�سي عياض - 

80000 اكادير املغرب.
تفويت حصص

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.(014(

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2020 أكتوبر   05 في  املؤ6خ 

املصادقة على :
مراد بن 6ياض  )ة)  تفويت السيد 
أصل  من  اجتماعية  حصة   2.500
2.500 حصة لفائدة السيد )ة) عمر 

عشيد بتا6يخ 05 أكتوبر 2020.
تفويت السيد )ة) محمد بن 6ياض 
أصل  من  اجتماعية  حصة   2.500
2.500 حصة لفائدة السيد )ة) عمر 

عشيد بتا6يخ 05 أكتوبر 2020.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
فبراير   05 بتا6يخ  باكادير  التجا6ية 

)202 تحت 6قم 98200.
171I

SODIGECO

 SOCIETE ALFA 5PC
CONSULTING SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 SOCIETE ALFA 5PC
CONSULTING SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا3 مقرها االجتماعي

طريق أكو6اي مرجا3 2 العما6ة 2) 
الطابق االول مكنا1 اإلسماعيلية 

50000 مكنا1 املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

55499
في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   2022 يناير   (7
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
متشوعة  الشركة  تسمية 
بمختصر  اإلقتضاء  عند 
 SOCIETE ALFA 5PC  : تسميتها 

.CONSULTING SARL

مستشا6   : غرض الشركة بإيجاز 
في تسيير املقاوالت.

عنوا3 املقر االجتماعي 
 2 مرجا3  أكو6اي  طريق   
مكنا1  االول  الطابق   (2 العما6ة 
اإلسماعيلية مكنا1 املغرب 50000 
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 80.000 الشركة:  6أسمال  مشلغ 

د6هم، مقسم كالتالي:
400 حصة   : السيد سالم مغنوج 

بقيمة 00) د6هم للحصة.
 400  : وعيش  لطيفة  السيدة 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  مغنوج  سالم  السيد 
 50000 املنصو6  إقامة   742 6قم 

مكنا1 املغرب.
السيدة لطيفة وعيش عنوانه)ا) 
 50000 املنصو6  إقامة   742 6قم 

مكنا1 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  مغنوج  سالم  السيد 
 50000 املنصو6  إقامة   742 6قم 

مكنا1 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   23 بتا6يخ  بمكنا1  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 744.
177I

STRAVISCO

 SICIETE GROUP RS
PHARMA SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

توسيع نشاط الشركة 

STRAVISCO
 RUE11 PASTEUR APPT N°1
 IMM NOUR VN MEKNES ،
50050، MEKNES MAROC

 SICIETE GROUP RS PHARMA
SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا3 مقرها االجتماعي 6قم 
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222 تجزئة الصنوبر - 00)53 از6و 
املغرب.

توسيع نشاط الشركة
6قم التقييد في السجل التجا6ي 

.(249
الوحيد  الشريك  قرا6  بمقت�سى 
تمت   202( نونبر   22 في  املؤ6خ 
نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
- مركز التجميل.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يناير   27 بتا6يخ  باز6و  االبتدائية 

2022 تحت 6قم 41.
178I

chichaoua gestion 3شيشاوة جيستيو

STE IKHLAS UNIVERS SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

 chichaoua 3شيشاوة جيستيو
gestion

شقة 6قم 4 عما6ة الوافي الطابق 
االول شا6ع الحسن التاني شيشاوة ، 

000)4، شيشاوة املغرب
 STE IKHLAS UNIVERS SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي املتجر 
6قم 0) شا6ع حسن بن مشا6ك كيليز 

مراكش 40000– املغرب
تحويل املقر االجتماعي للشركة

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.97039

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تحويل   2022 يناير   2( املؤ6خ في 
املقر االجتماعي الحالي للشركة من * 
املتجر 6قم 0) شا6ع حسن بن مشا6ك 

كيليز مراكش 40000– املغرب *
مشنى الطابق   3 شقة 6قم   « إلى   -
األول شا6ع مشاله شا6ع عشد الكريم 

الخطابي مراكش 40000 املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   (4 بتا6يخ  بمراكش  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 795).
179I

chichaoua gestion 3شيشاوة جيستيو

STE IKHLAS UNIVERS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

 chichaoua 3شيشاوة جيستيو
gestion

شقة 6قم 4 عما6ة الوافي الطابق 
االول شا6ع الحسن التاني شيشاوة ، 

000)4، شيشاوة املغرب
STE IKHLAS UNIVERS شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا3 مقرها االجتماعيإلى » شقة 

6قم 3 مشنى الطابق األول شا6ع 
مشاله شا6ع عشد الكريم الخطابي 

مراكش 40000 املغرب
تغيير نشاط الشركة

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.97039

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تغيير   2022 يناير   2( في  املؤ6خ 

نشاط الشركة من 
- أعمال متنوعة تجا6ة 

إلى
واملؤقتة  املؤقتة  العمل  وكالة   -
للشركات  األفراد  وإعا6ة  وتوظيف 
األنشطة  جميع  عامة  وبصفة 

املتعلقة بمجال املوا6د البشرية.
النزاعات  وحل  الوساطة   -
بي3  أنواعها  بجميع  والخالفات 
واألفراد  املهنيي3  واألبطال  الشركاء 
املحلية  والسلطات  والشركات 

والهيئات العامة والخاصة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   (4 بتا6يخ  بمراكش  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 795).
180I

AZ CONSULTANTS

BURSA IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
 AZ CONSAZ CONSULTANTS
)4) شا6ع حسن األول، الطابق 

الرابع
الدا6الشيضاء املغرب

 BURSA IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 5) شا6ع 
األبطال الشقة 4 اكدال - 0)00) 

الرباط املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

(57725
 (4 في  مؤ6خ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   2022 فبراير 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 BURSA : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.IMMOBILIER
و  الشناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقا6.
5) شا6ع  عنوا3 املقر االجتماعي : 
 (00(0  - اكدال   4 الشقة  األبطال 

الرباط املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:  6أسمال  مشلغ 

100.000,00 د6هم، مقسم كالتالي:
الشركة 6يساني هولدينك

د6هم   (00 حصة بقيمة   700  :  
للحصة.

حصة   300 السيد محمد النكر: 
بقيمة 00) د6هم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

هولدينك  6يساني  الشركة 
عنوانه)ا) 5) شا6ع األبطال الشقة 4 

اكدال 0)00) الرباط املغرب.
عنوانه)ا)  النكر  محمد  السيد 
مجمع عي3 الحياة 2 3 6 94 2050) 

الصخيرات املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  اكريويل  أحمد  السيد 
) ح ي  23 املسيرة  4) ب 6قم  عما6ة 

م 0)00) الرباط املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   08 بتا6يخ  بالرباط  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 912)2).
18(I

هشام عثماني

E.K SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

هشام عثماني
شا6ع عمر بن الخطاب اقامة ماص 

بالوماص 2 الطابق 3 6قم 77 ، 
90030، طنجة املغرب

E.K SERVICES شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي شا6ع ابن 
حزم إقامة بمينطى 6قم 4 الطابق 
األ6�سي حسنونة طنجة - 90030 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
(24725

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   2022 يناير   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 E.K  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. SERVICES
غرض الشركة بإيجاز : التجريف، 

التطهير و التعقيم.
عنوا3 املقر االجتماعي : شا6ع ابن 
الطابق   4 6قم  بمينطى  إقامة  حزم 
 90030  - طنجة  حسنونة  األ6�سي 

طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
 (.000  : السيدة حفصة الكوهن 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
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السيدة حفصة الكوهن عنوانه)ا) 
شا6ع ابن الهيثم إقامة ابن خلدو3 
 90000 طنجة   20 6قم   5 الطابق 

طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد مصطفى مديني عنوانه)ا) 

شا6ع أدولفو فيسر حي كاليفو6نيا   5

طنجة 90040 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   (8 بتا6يخ  بطنجة  التجا6ية 

2022 تحت 6قم )1))25.

182I

COMPTA SYSTEME

PROMO FLAY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

COMPTA SYSTEME

شا6ع يوسف ابن تاشفي3 اقامة 

أبضال1 2 6قم 8) ، 90000، طنجة 

املغرب

PROMO FLAY شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 47 شا6ع 

يوسف ابن تاشفي3 اقامة الشهشاء 

بلوك ب2 ط1 6قم )23 طنجة - 

90000 طنجة املغرب.

تفويت حصص
6قم التقييد في السجل التجا6ي 

.78219

الوحيد  الشريك  قرا6  بمقت�سى 

تمت   2022 يناير   (8 في  املؤ6خ 

املصادقة على :

السيد محمد  )ة)  السيد  تفويت 

25 حصة اجتماعية من  بد6 الشقالي 

)ة)  السيد  لفائدة  حصة   25 أصل 

 (8 السيد عشد السالم ادبيب بتا6يخ 

يناير 2022.

السيد محمد  )ة)  السيد  تفويت 

25 حصة اجتماعية من  بد6 الشقالي 

)ة)  السيد  لفائدة  حصة   25 أصل 

 (8 بتا6يخ  معروف  مليكة  السيدة 

يناير 2022.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   23 بتا6يخ  بطنجة  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 278)25.

183I

Fimargic

فريكو املحيط االطلنتي
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Fimargic
 Av med 5 cafe verdore ، 23000،

Beni mellal Maroc
فريكو املحيط االطلنتي شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي اقامة 

الفجر 6قم 4) بني مالل اقامة الفجر 
6قم 4) بني مالل 23000 بني مالل 

املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
((7(9

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   202( يوليوز   (3
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
فريكو   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

املحيط االطلنتي.
بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االسماك املجمدة.
اقامة   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
الفجر 6قم 4) بني مالل اقامة الفجر 
بني مالل   23000 بني مالل   (4 6قم 

املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:

 (00  : الدين يوسف  السيد بهاء 
حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

يوسف  الدين  بهاء  السيد 
بني   (4 الفجر 6قم  اقامة  عنوانه)ا) 

مالل 23000 بني مالل املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
يوسف  الدين  بهاء  السيد 
بني   (4 الفجر 6قم  اقامة  عنوانه)ا) 

مالل 23000 بني مالل املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بشني مالل بتا6يخ 3) يوليوز 

)202 تحت 6قم )71.
184I

EXAUDICO

PRIMO CAKE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيي3 مسير جديد للشركة

EXAUDICO
 rue du marché Maarif 30 ، ,

20000، CASABLANCA MAROC
PRIMO CAKE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي التجزية 
05), إقامة C الطابق الثالت 

املنطقة الصناعية موالي 6شيد، 
- التجزية 05), إقامة C الطابق 
الثالت املنطقة الصناعية موالي 
6شيد، - 20000 الدا6 الشيضاء 

املغرب.
تعيي3 مسير جديد للشركة

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.319107

الوحيد  الشريك  قرا6  بمقت�سى 
تم تعيي3   2022 21 فبراير  املؤ6خ في 
مسير جديد للشركة السيد)ة) موقو 

وليد كمسير وحيد
تشعا لقشول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 03 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

ما16 2022 تحت 6قم 5345)8.
185I

STE GCC SARL

STE EL BAHRI PNEUS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

6فع 6أسمال الشركة

STE GCC SARL
 LOT DES FONCTIONNAIRES
 B5 1 ERE ETAGE AVE MED V
 TINGHIR ، 45800، TINGHIR

MAROC
 STE EL BAHRI PNEUS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي ايت مومن 
تيزكي تنغير - 45800 تنغير املغرب.

6فع 6أسمال الشركة
6قم التقييد في السجل التجا6ي 

.719
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   2022 فبراير   2( في  املؤ6خ 
قد6ه  بمشلغ  الشركة  6أسمال  6فع 
 (0.000« أي من  د6هم«   290.000«
عن  د6هم«   300.000« إلى  د6هم« 
أو  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما16   03 بتا6يخ  بتنغير  االبتدائية 

2022 تحت 6قم 212.
181I

NEGOCEMAR

PYRAMIDE TANGER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NEGOCEMAR
 RUE HARIRI IMB HALIMA N°(2

90000 ،، طنجة املغرب
PYRAMIDE TANGER شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي الطابق 

االول من العما6ة الكائنة بحي 
التون�سي, زنقة محمد الكتاني, 6قم 

32 - 90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
(24855
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في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   (8
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PYRAMIDE TANGER
مشغل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مركز االتصال.
الطابق   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
بحي  الكائنة  العما6ة  من  االول 
6قم  الكتاني,  محمد  زنقة  التون�سي, 

32 - 90000 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
 (.000  : امزيا3  احمد  السيد 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد احمد امزيا3 عنوانه)ا) حي 
6قم  الكتاني,  محمد  زنقة  التون�سي, 

32 90000 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد احمد امزيا3 عنوانه)ا) حي 
6قم  الكتاني,  محمد  زنقة  التون�سي, 

32 90000 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   24 بتا6يخ  بطنجة  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 321)25.
187I

FLASH ECONOMIE

AMJ NEGOCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 AMJ NEGOCE SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة 
ذات الشريك الوحيد 6أسمالها 

00.000.00) د6هم
مقرها االجتماعي 22 زنقة الحاج 

عمر الريفي الطابق 4 - الدا6 
الشيضاء -

السجل التجا6ي 6قم 79587) 
بالدا6 الشيضاء

العام  الجمع  ملداوالت  تشعا 
بتا6يخ  املنعقد  العادي  غير 

12/13/2021، حيت قر6 مايلي: 
-التصفية املسشقة للشركة 

كمصفي  علجة  مراد  تعيي3   -
للشركة. 

- تحديد املقر االجتماعي للتصفية 
22 زنقة الحاج عمر الريفي الطابق 4 

، الدا6 الشيضاء. 
- إعطاء الصالحيات.

اإليداع القانوني تم بكتابة ضشط 
الشيضاء  بالدا6  التجا6ية  املحكمة 

بتا6يخ 22/01/2020
تحت 6قم 3447)8. 
ملخص قصد النشر

188I

FLASH ECONOMIE

LAYT›COM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 LAYT›COM SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة 
ذات الشريك الوحيد 6أسمالها 

00.000.00) د6هم
مقرها االجتماعي 22 زنقة الحاج 

عمر الريفي الطابق 4 - الدا6 
الشيضاء -

السجل التجا6ي 6قم 3)3843 
بالدا6 الشيضاء

العام  الجمع  ملداوالت  تشعا 
بتا6يخ  املنعقد  العادي  غير 

12/13/2021، حيت قر6 مايلي: 
-التصفية املسشقة للشركة 

كمصفي  حسونة  6�سى  تعيي3   -
للشركة. 

- تحديد املقر االجتماعي للتصفية 
207 شا6ع املقاومة الطابق 7 ، الدا6 

الشيضاء. 

- إعطاء الصالحيات.
اإليداع القانوني تم بكتابة ضشط 
الشيضاء  بالدا6  التجا6ية  املحكمة 

بتا6يخ 17/02/2022
تحت 6قم 3448)8. 
ملخص قصد النشر

189I

FLASH ECONOMIE

REAL BROTHERS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

REAL BROTHERS SARL
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

6أسمالها 00.000.00) د6هم
مقرها االجتماعي 6قم 23) الطابق 
الدا6   - السكتاني   1 عما6ة  السفلي 

الشيضاء -
 (9345( 6قم  التجا6ي  السجل 

بالدا6 الشيضاء
العام  الجمع  ملداوالت  تشعا 
بتا6يخ  املنعقد  العادي  غير 

12/13/2021، حيت قر6 مايلي: 
-التصفية املسشقة للشركة 

- تعيي3 خالد عشد الشاقي كمصفي 
للشركة. 

- تحديد املقر االجتماعي للتصفية 
 1 عما6ة  السفلي  الطابق   (23 6قم 

السكتاني ، الدا6 الشيضاء. 
- إعطاء الصالحيات.

اإليداع القانوني تم بكتابة ضشط 
الشيضاء  بالدا6  التجا6ية  املحكمة 

بتا6يخ 22/01/2020
تحت 6قم 3793)8. 
ملخص قصد النشر

190I

FLASH ECONOMIE

 AUTO ECOLE LES
PALMIERS

إعال3 متعدد القرا6ات

AUTO ECOLE LES PALMIERS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

6أسمالها:00.000) د6هم
 مقرها اإلجتماعي: عما6ة بد6 6قم 
481 الشقة 6قم 4 املسيرة ) د 

-مراكش

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

فبراير   (8 بتا6يخ  بمراكش  املسجل 

2022 قر6 الشركاء ما يلي :

-التصديق على تفويت األسهم ؛

السيد  استقالة  على  -املوافقة 

سفيا3 كريم من منصشه كمسير 

سفيا3  ليلى  السيدة  -تعيي3 

كمسيرة وحيدة للشركة

-تعديل الشكل القانوني للشركة 

النظام  على  الالحقة  -التعديالت 

األسا�سي.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   28 بتا6يخ  بمراكش  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 333310).

19(I

FLASH ECONOMIE

Pharmahome
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

Pharmahome شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 5) شا6ع 

االبطال الشقة 6قم 4 اكدال - 

0000) الرباط املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

(54735

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   202( غشت   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  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.Pharmahome
الشيع عن   : غرض الشركة بإيجاز 

بعد.
 (5  : االجتماعي  املقر  عنوا3 
شا6ع االبطال الشقة 6قم 4 اكدال - 

0000) الرباط املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
السيد عمر شقشاق : 00) حصة 

بقيمة 000.) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  شقشاق  عمر  السيد 
قطاع 1) بلوك ب 6قم 2 حي الرياض 

0000) الرباط املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  شقشاق  عمر  السيد 
قطاع 1) بلوك ب 6قم 2 حي الرياض 

0000) الرباط املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   20 بتا6يخ  بالرباط  التجا6ية 

)202 تحت 6قم 8993.
192I

FLASH ECONOMIE

 ESPACE ET SENS
ARCHITECTURE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 ESPACE ET SENS
 ARCHITECTURE

مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم   .22/01/2022 بتا6يخ  بالشيضاء 

تأسيس شركة باملواصفات التالية
 ESPACE ET SENS التسمية 

 ARCHITECTURE
 2 6قم   (9 بلوك  املقر االجتماعي 

سيدي برنو�سي – الشيضاء 
الهندسة  االجتماعي  الهدف 

املعما6ية

الشكل القانوني ش٠م٠م )شريك 
وحيد) 

الرأسمال حدد 6أ1 مال الشركة 
 (000 الى  مقسم   (00.000.00 ب 

حصة من قيمة 00) د6هم 
اليا1 اماني 000) حصة - 

طرف  من  الشركة  تسير  التسيير 
السيد اليا1 اماني

االيداع  أنجز  القانوني  اإليداع 
بالدا6  التجا6ية  باملحكمة  القانوني 

الشيضاء في24/02/2022
السنة االجتماعية من فاتح يناير 

الى )3 دجنبر من كل سنة
املدة 99 سنة 

السجل التجا6ي 3447)8
193I

FLASH ECONOMIE

 EUROS AGENCY AFRICA
EAA

إعال3 متعدد القرا6ات

(EUROS AGENCY AFRICA (EAA
شركة ذات مسؤولية محدودة

6أسمالها:300000 د6هم
مقرها االجتماعي:فضاء باب أنفا 3 

زنقة باب املنصو6-الدا6 الشيضاء
6قم التقييد في السجل التجا6ي 

484275:
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
قر6   202( نونبر   (1 بتا6يخ  املؤ6خ 

الشركاء ما يلي :
 ktrium Invest شركة  تفويت 

&Advisory
للسيدة  اجتماعية  حصة   (50
بمجموع   Ndeye-Diarra Diobaye

(500
 Euros Agency شركة  تفويت 

Group
للسيدة  اجتماعية  حصة   (50
بمجموع   Ndeye-Diarra Diobaye

(500
الحصص  تفويت  على  املوافقة 
بي3 املتنازل  من قشل جميع الشركاء 

لهم واملتنازل لهم عنهم
 Ndeye-Diarra السيدة  تعيي3 
Diobaye القاطنة في فضاء باب أنفا 

الشيضاء  الدا6  املنصو6  باب  زنقة   3
كمسيرة جديدة مكا3 السيدة 

 Mathieu السيد  و  مزوا6  سا6ة 
Collet

تعديل الفصول 1 و 7 من النظام 
األسا�سي للشركة 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 2( بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

فبراير 2022 تحت 6قم 3841)8.

194I

FLASH ECONOMIE

 SOCIETE TRANSPORT
AYOUB ORIENT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 SOCIETE TRANSPORT AYOUB
ORIENT شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 83) 
تجزئة الناصيري طريق مغنية - 

10000 وجدة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
38895

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   2(
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 SOCIETE TRANSPORT AYOUB

.ORIENT
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشضائع لآلخرين.

 (83  : االجتماعي  املقر  عنوا3 
 - مغنية  طريق  الناصيري  تجزئة 

10000 وجدة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
السيد طا6ق ز6وقي : 000.) حصة 

بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد طا6ق ز6وقي عنوانه)ا) حي 
 10000  31 6قم   ((9 الحسني زنقة 

وجدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد طا6ق ز6وقي عنوانه)ا) حي 
 10000  31 6قم   ((9 الحسني زنقة 

وجدة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما16   03 بتا6يخ  بوجدة  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 57).
195I

UNION BEST SOLUTIONS

KASBAH INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

UNION BEST SOLUTIONS
 N°14 LOTISSEMENT SAFSAF

 ،TARGA MARRAKECH ، 40000
مراكش املغرب

KASBAH INVEST شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي : دا6 �سي 
6يا3 دوا6 بوكديرة جماعة تسلطانت 

مراكش - 40000 مراكش املغرب.
قفل التصفية

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
.2033(

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقر6   202( دجنبر   30 في  املؤ6خ 
شركة ذات   KASBAH INVEST حل 
6أسمالها  مشلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها  وعنوا3  د6هم   (.200.000
اإلجتماعي دا6 �سي 6يا3 دوا6 بوكديرة 
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 40000  - جماعة تسلطانت مراكش 
لتوقف  نتيجة  املغرب  مراكش 

النشاط.
و عي3:

املهدي بناني السمير1  السيد)ة) 
تجزئة اصمادي فضيلة  و عنوانه)ا) 
6قم 9) تا6كة 40000 مراكش املغرب 

كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
وفي دا6 �سي   202( دجنبر   30 بتا6يخ 
6يا3 دوا6 بوكديرة جماعة تسلطانت 

مراكش - 40000 مراكش املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   2( بتا6يخ  بمراكش  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 07)33).
191I

موثق

IVDER INVEST 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مالءمة النظام األسا�سي للشركة

موثق
اقامة القصر عما6ة د, زاوية 

شا6ع يعقوب املنصو6 و شا6ع 
غاندي الدالرالشيظاء ، 20270، 

الدا6الشيظاء املغرب
 IVDER INVEST »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوا3 مقرها االجتماعي: شا6ع 
عقشة, 6قم 2 اكدال 41 5500) 

الرباط املغرب.
»مالءمة النظام األسا�سي للشركة«
6قم التقييد في السجل التجا6ي: 

.(42725
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤ6خ في 02 فبراير 2022
األسا�سي  النظام  مالءمة  تقر6 
 -  / للشركة مع مقتضيات القانو3: 
حصة شرا   (3000( ثالثة آالف  بيع 
 OXY VILLE““ قشل شركة  من  كية 

SARL في شركة “
لصالح   IVDER INVEST“ SARL
.IVOIRE HOLDING“ SARL“ شركة
ثالثة  التصديق على شراء   -  /  2
كية  شرا  حصة   (3000( آالف 
 OXY VILLE«« لشركة  مملوكة 

 IVDER INVEST«« في شركة   SARL
 IVOIRE« شركة  لصالح   SARL

HOLDING« SARL
 3 / - استقالة السيد ناصر بوزوبع 

من مهامه كمسير مساعد..
تأكيد السيد 6شيد أمغا6   -  /  4  
مهامهم  في  الد6هم  دحما3  والسيد 

كمسيرين مشا6كي3.
من   8 و   7 الفصول  تعديل   /  5
»6أ1  النظام األسا�سي املتعلقي3 ب 

املال االجتماعي« و »املساهمات«.
1 / تعديل الفصل 9) من النظام 

األسا�سي املتعلق بتسيير الشركة.
األسا�سي  القانو3  تعديل   /  7  

للشركة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
فبراير   20 بتا6يخ  بالرباط  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 825)2).

197I

super phone maati

super phone maati
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

super phone maati
 BOULEVARD AL FIDA ، 145

20000، casablanca maroc
super phone maati شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طو6 التصفية)
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 145 

شا6ع الفدي - 2000 الدا6 الشيضاء 
املغرب.

حل شركة
6قم التقييد في السجل التجا6ي 

.(39215
الوحيدا  الشريك  قرا6  بمقت�سى 
تقر6 حل   2022 يناير   22 في  ملؤ6خ 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 super phone الوحيد  الشريك 
maati مشلغ 6أسمالها 00.000) د6هم 
145 شا6ع  وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 
الفدي - 2000 الدا6 الشيضاء املغرب 

نتيجة ل : التصفية.

 145 ب  التصفية  مقر  حدد  و 
شا6ع الفدي - 20000 الدا6 الشيضاء 

املغرب. 
و عي3:

السيد)ة) مشا6ك ايوب و عنوانه)ا) 
 2000 شا6ع اليوسوفية  6نقة77   55
)ة)  كمصفي  املغرب  الشيضاء  الدا6 

للشركة.
الحدود  اإلقتضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تشليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية : 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (8 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

يناير 2022 تحت 6قم 3578)8.
198I

OPC BATIMENT

OPC BATIMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

OPC BATIMENT
 CITE DE POLICE OUALILI

 RESIDENCE DERRA N7 BD
 BNO SINA HAY HASSANI

CASABLANCA، 20250، الدا6 
الشيضاء املغرب

OPC BATIMENT شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طو6 

التصفية)
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 0) شا6ع 
شرا6دة الطابق األ6�سي د6ب لوبيال 

بو6كو3 الشيضاء 20053 الدا6 
الشيضاء املغرب.

حل شركة
6قم التقييد في السجل التجا6ي 

.4880(5
الوحيدا  الشريك  قرا6  بمقت�سى 
تقر6 حل   2022 فبراير   07 ملؤ6خ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
6أسمالها  مشلغ   OPC BATIMENT
مقرها  وعنوا3  د6هم   (00.000
شا6ع شرا6دة الطابق   (0 اإلجتماعي 
األ6�سي د6ب لوبيال بو6كو3 الشيضاء 
الدا6 الشيضاء املغرب نتيجة   20053

ل : ازمة كوفيد.

و حدد مقر التصفية ب 0) شا6ع 
لوبيال  د6ب  األ6�سي  الطابق  شرا6دة 
20053 الدا6  بو6كو3 الدا6 الشيضاء 

الشيضاء املغرب. 
و عي3:

السيد)ة) زهير نظيف و عنوانه)ا) 
اقامة بئر انز6ا3 زنقة 90 6قم 23 عي3 
الشق الشيضاء 20520 الدا6 الشيضاء 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.
الحدود  اإلقتضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تشليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية : 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 03 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

ما16 2022 تحت 6قم 5435)8.

199I

COMPTA SYSTEME

IMMO SAVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

COMPTA SYSTEME
شا6ع يوسف ابن تاشفي3 اقامة 

أبضال1 2 6قم 8) ، 90000، طنجة 
املغرب

IMMO SAVE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي ساحة 
6وداني شا6ع عشد هللا الهشطي اقامة 

القد1 6قم 34 طنجة - 90000 
طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
(2490(

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   09
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 IMMO : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.SAVE
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االنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقا6ي.

ساحة   : االجتماعي  املقر  عنوا3 

6وداني شا6ع عشد هللا الهشطي اقامة 

 90000  - طنجة   34 6قم  القد1 

طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (0.000 الشركة:  6أسمال  مشلغ 

د6هم، مقسم كالتالي:

 30  : الشقالي  بد6  محمد  السيد 

حصة بقيمة 3.000 د6هم للحصة.

 35  : ادبيب  السالم  عشج  السيد 

حصة بقيمة 3.500 د6هم للحصة.

السيدة مليكة معروف : 35 حصة 

بقيمة 3.500 د6هم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محمد بد6 الشقالي عنوانه)ا) 

47 شا6ع يوسف ابن تاشفي3 اقامة 

الشهشاء بلوك2ط 1 6قم )23 طنجة 

90000 طنجة املغرب.

ادبيب  السالم  عشد  السيد 

العربية  الجامعة  4)زنقة  عنوانه)ا) 

32000 الحسيمة املغرب.

السيدة مليكة معروف عنوانه)ا) 

املنزه  العربية حي  الجامعة  زنقة   (4

32000 الحسيمة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

الشقالي  بد6  محمد  السيد 

عنوانه)ا) شا6ع يوسف ابن تاشفي3 

 23( 1 6قم  اقامة الشهشاء بلوك2ط 

طنجة 90000 طنجة املغرب

ادبيب  السالم  عشد  السيد 

العربية  الجامعة  4)زنقة  عنوانه)ا) 

32000 الحسيمة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   24 بتا6يخ  بطنجة  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 349)25.

700I

FIDUCIAIR AL MOUSTATMIR SARL AU

J-TZ
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

 FIDUCIAIR AL MOUSTATMIR
SARL AU

 AV EL MOUTANABI RUE 1
 N°183 2EME ETAGE ، 23000،

BENI MELLAL MAROC
J-TZ شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي مستوطن 

عند مركز االعمال داي بالحي 
االدا6ي الطابق الثالث - 23000 بني 

مالل املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.((425

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤ6خ في 7) فبراير 2022 تم تحويل 
للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
االعمال  مركز  عند  »مستوطن  من 
 - داي بالحي االدا6ي الطابق الثالث 
»دوا6  إلى  بني مالل املغرب«   23000
زم  واد   95217  - لكناديز  الطشة 

املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بشني مالل بتا6يخ 03 ما16 

2022 تحت 6قم 227.
70(I

BENZINA FIRDAOUS

CITY FES INVEST SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

BENZINA FIRDAOUS
FES ، 30000، FES MAROC

CITY FES INVEST SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

 E9 وعنوا3 مقرها اإلجتماعيُ 6قم
املركز التجا6ي برج فا1 شا6ع عالل 
بن عشد هللا - 30000 فا1 املغرب.

تفويت حصص
6قم التقييد في السجل التجا6ي 

.403(3

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2022 يناير   (7 في  املؤ6خ 

املصادقة على :

التائب  خالد  )ة)  السيد  تفويت 

أصل  من  اجتماعية  حصة   500

000.) حصة لفائدة السيد )ة) أمينة 

التائب بتا6يخ 7) يناير 2022.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

فبراير   2( بتا6يخ  بفا1  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 903.

702I

sofoget

 SOCIETE AIN TISSOUAT

 D›AGRICULTURE SIGLE

ATAGRI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تعيي3 مسير جديد للشركة

sofoget

 Kenitra, 37 rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc

 SOCIETE AIN TISSOUAT

 D›AGRICULTURE SIGLE ATAGRI

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي القنيطرة 

20 منطقة الصناعية بير الرامي 

الغربية - 4000) القنيطرة املغرب.

تعيي3 مسير جديد للشركة
6قم التقييد في السجل التجا6ي 

.28553

الوحيد  الشريك  قرا6  بمقت�سى 

تم تعيي3   2022 )0 فبراير  املؤ6خ في 

السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

السو�سي عشد الرحيم كمسير آخر

تشعا لقشول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة بتا6يخ )0 ما16 

2022 تحت 6قم 90579.

703I

AMOURI CONSULTING

NORF TAJ
إعال3 متعدد القرا6ات

AMOURI CONSULTING
 Fès Lotissement Belair 2

 Dokkarat Bureau 2 Immeuble
 Espace Bureaux des Champs،

30000، FES MAROC
NORF TAJ »شركة املساهمة«

وعنوا3 مقرها االجتماعي: مكتب 
40 6قم 5 بناية 6قم 50 طريق عي3 
السمن حي النخيل فا1 - 30000 

فا1 املغرب.
»إعال3 متعدد القرا6ات«

6قم التقييد في السجل التجا6ي: 
.5(899

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
تم اتخاذ   202( نونبر   (5 املؤ6خ في 

القرا6ات التالية: 
قرا6 6قم ): الذي ينص على مايلي: 
تحيي3 املصادقة على عملية تفويت 
بعض أسهم الشركة لصالح السيد 

يوسف عما6 سنة 5)20
قرا6 6قم 2: الذي ينص على مايلي: 
تعيي3  قرا6  على  املصادقة  تحيي3 
ملجلس  لعضو  عما6  يوسف  السيد 

االدا6ة بتا6يخ 20/04/2015 
قرا6 6قم 3: الذي ينص على مايلي: 
تحيي3 املصادقة على عملية تفويت 

بعض أسهم الشركة سنة 7)20 
قرا6 6قم 4: الذي ينص على مايلي: 
تحيي3 املصادقة على استقالة إثني3 
بتا6يخ  اإلدا6ة  مجلس  أعضاء  من 

03/04/2017
قرا6 6قم 5: الذي ينص على مايلي: 
تعيي3  قرا6  على  املصادقة  تحيي3 
ملجلس  لعضو  عما6  ملياء  السيدة 

االدا6ة بتا6يخ 30/06/2017
قرا6 6قم 1: الذي ينص على مايلي: 
تعيي3  قرا6  على  املصادقة  تحيي3 
السيد علي الهاني كمدير عام بتا6يخ 

28/04/2017
قرا6 6قم 7: الذي ينص على مايلي: 
تجديد  قرا6  على  املصادقة  تحيي3 
فترات عضوية أعضاء مجلس اإلدا6ة 
ملياء  السيدة  و  عما6  فنيد  السيد 

عما6بتا6يخ 20/06/2019
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قرا6 6قم 8: الذي ينص على مايلي: 
تحيي3 املصادقة على قرا6 تجديد فترة 
عضوية عضو مجلس اإلدا6ة السيد 

يوسف عما6 بتا6يخ 30/06/2021 
قرا6 6قم 9: الذي ينص على مايلي: 

صالحيات الشكليات
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند 6قم ): الذي ينص على مايلي: 
مجلس  أعضاء  قائمة  تحديث  تم 

اإلدا6ة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجا6ية بفا1 بتا6يخ 4) يناير 2022 

تحت 6قم 98).
704I

سيبتليو3 سوليوشنز

SEPTILLION SOLUTIONS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SEPTILLION SOLUTIONS
5) شا6غ األبطال شقة 4 أكدال 
الرباط - ، 0080)، الرباط املغرب

SEPTILLION SOLUTIONS
 شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 5) شا6ع 
األبطال شقة 4 أكدال الرباط - 

0080) الرباط املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
(58247

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   2(
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. SEPTILLION SOLUTIONS
حلول   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الهاتف  تطشيقات   - البرمجيات 

املحمول - التجا6ة اإللكترونية..
5) شا6ع  عنوا3 املقر االجتماعي : 
 - الرباط  أكدال   4 شقة  األبطال 

0080) الرباط املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 (0.000 الشركة:  6أسمال  مشلغ 
د6هم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

لودهي  خا3  احمد  6حيل  السيد 
 4 عما6ة  املستقشل  اقامة  عنوانه)ا) 
الجديدة   24000 الجديدة   3( شقة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
لودهي  خا3  احمد  6حيل  السيد 
 4 عما6ة  املستقشل  اقامة  عنوانه)ا) 
الجديدة   24000 الجديدة   3( شقة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما16   02 بتا6يخ  بالرباط  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 22523).

705I

CABINET LAAFOU CONSEIL

 INSTITUT PRIVE DES
 HAUTES ETUDES DE

» MANAGEMENT » HEM
إعال3 متعدد القرا6ات

 INSTITUT PRIVE DES HAUTES
ETUDES DE MANAGEMENT

» HEM «
شركة املساهمة 6أسمالها 
16.250.000,00 د6هم 

وعنوا3 مقرها االجتماعي شا6ع 
القد1، حي كاليفو6نيا -- الدا6 

الشيضاء املغرب.
6قم التقييد في السجل التجا6ي 

50909
I. بمقت�سى: مجلس االدا6ة املؤ6خ 

في )0 دجنبر )202 
الجمع العام العادي املؤ6خ في   -

20 دجنبر )202
تقر6 ما يلي:

عشد  السيد  والية  تجديد   -
العالي بنعمو6 كإدا6ي ملدة 3 سنوات 
في  املحكم  العام  بالجمع  تنتهي 
الشيانات املالية للسنة املالية املنتهية 

في 30 يونيو 2024؛

 Claude السيد  والية  تجديد   -

 3 ملدة  كإدا6ي   MARCHAND

سنوات تنتهي بالجمع العام املحكم 

املالية  للسنة  املالية  الشيانات  في 

املنتهية في 30 يونيو 2024؛ 

 Patrick السيد  والية  تجديد   -

سنوات   3 ملدة  كإدا6ي   LARRIVE

في  املحكم  العام  بالجمع  تنتهي 

الشيانات املالية للسنة املالية املنتهية 

في 30 يونيو 2024؛ 

السيد  االدا6ي  استقالة   -

جواز  حامل   Yannick LANIEL

السفر 6قم HM182581 من منصشه 

كإدا6ي؛ 

ياسمي3  السيدة  والية  تجديد   -

سنوات   3 ملدة  عام  كمدير  بنعمو6 

تنتهي في 22 يناير 2025؛

 Hassane السيد  والية  تجديد   -

 3 ملدة  عام  مدير  نائب   SAYARH

سنوات تنتهي في 22 يناير 2025؛

تم اإليداع القانوني باملحكمة   .II

 02 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

ما16 2022 تحت 6قم 78)5)8. 

عن املستخلص والشيانات 

701I

CABINET LAAFOU CONSEIL

VALORIS MANAGEMENT
إعال3 متعدد القرا6ات

VALORIS MANAGEMENT

شركة املساهمة 6أسمالها 

10.000.000,00 د6هم 

وعنوا3 مقرها االجتماعي زاوية 

شا6ع الجديدة وزنقة ابو ظبي - الدا6 

الشيضاء املغرب.
6قم التقييد في السجل التجا6ي 

.95829

I. بمقت�سى مجلس االدا6ة املؤ6خ 

في 24 نونبر )202 تقر6 ما يلي:

تعيي3 السيد مصطفى حساني   -

الوطنية  الشطاقة  6قم  حامل 

غير  ملدة  عام  كمدير   A371993

محددة،

 صالحيات اإلجراءات القانونية؛
تم اإليداع القانوني باملحكمة   .II
 0( بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

ما16 2022 تحت 6قم 4972)8. 
عن املستخلص والشيانات 

707I

omnium management

DESTINGA.CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

omnium management
 rce 52 av hassane 22 vn fes ، 82

30100، fes maroc
DESTINGA.CAR شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي زنقة 
6ومانية شا6ع اسماعيلية 6قم 

85 الزهو6 2 فا1 - 30000 فا1 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
70497

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   202( نونبر   24
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DESTINGA.CAR
كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيا6ات بدو3 سائق..
زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
 85 6قم  اسماعيلية  شا6ع  6ومانية 
الزهو6 2 فا1 - 30000 فا1 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
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السيدة وفاء افرح : 000.) حصة 
بقيمة 00) د6هم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  افرح  وفاء  السيدة 
 3(000 52 طريق بوملا3 صفرو  6قم 

صفرو املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  افرح  وفاء  السيدة 
 3(000 52 طريق بوملا3 صفرو  6قم 

صفرو املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
دجنبر   03 بتا6يخ  بفا1  التجا6ية 

)202 تحت 6قم 5475.
708I

SUD INVEST CONSULTING

BUILDING SUMMIT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

SUD INVEST CONSULTING
زنقة القشطا3 ا6يكي اقامة ايزيس 

 GUELIZ، (( الطابق 2 الشقة 6قم
40000، MARRAKECH MAROC
BUILDING SUMMIT شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي محاميد 
سعادة 6قم 73) - 40000 مراكش 

املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.(00015

الوحيد  الشريك  قرا6  بمقت�سى 
)202 تم تحويل  08 يونيو  املؤ6خ في 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 40000 - (73 »محاميد سعادة 6قم 
ايزيس  »عما6ة  إلى  املغرب«  مراكش 
6قم 38 الطابق 5 القشطا3 ا6يكي تكنة 

الغول - 10)40 مراكش املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   01 بتا6يخ  بمراكش  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 538)3).
709I

sté ENNAKHILE CONSEIL SARL AU

واسرير تراڤو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

6فع 6أسمال الشركة

 sté ENNAKHILE CONSEIL SARL
AU

6قم 84) الحي الحسني و6زازات 
6قم 84) الحي الحسني و6زازات، 

45003، و6زازات املغرب
واسرير تراڤو شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 6قم 725 
تجزئة االطلس و6زازات - 45000 

و6زازات املغرب.
6فع 6أسمال الشركة

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.495(

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   202( أكتوبر   27 في  املؤ6خ 
قد6ه  بمشلغ  الشركة  6أسمال  6فع 
 (0.000« أي من  د6هم«   990.000«
عن  د6هم«   (.000.000« إلى  د6هم« 
6فع القيمة اإلسمية لألسهم   : طريق 

املوجودة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نونبر   25 االبتدائية بو6زازات بتا6يخ 

)202 تحت 6قم 035).
7(0I

SUD INVEST CONSULTING

ECODALLE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

SUD INVEST CONSULTING
زنقة القشطا3 ا6يكي اقامة ايزيس 

 GUELIZ، (( الطابق 2 الشقة 6قم
40000، MARRAKECH MAROC
ECODALLE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طو6 التصفية)
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي زنقة 
القشطا3 ا6يكي عما6ة ازيس 6قم 

)) جليز مراكش - 40090 مراكش 
املغرب.

حل شركة
6قم التقييد في السجل التجا6ي 

.(05345

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
)202 تقر6 حل  23 دجنبر  املؤ6خ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
6أسمالها  مشلغ   ECODALLE
مقرها  وعنوا3  د6هم   (00.000
اإلجتماعي زنقة القشطا3 ا6يكي عما6ة 
ازيس 6قم )) جليز مراكش - 40090 
وقف   : ل  نتيجة  املغرب  مراكش 

النشاط.
زنقة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
6قم  ازيس  عما6ة  ا6يكي  القشطا3 
مراكش   40090  - مراكش  جليز   ((

املغرب. 
و عي3:

السيد)ة) عمر بنجلو3 و عنوانه)ا) 
7 بركات الشهجة مراكش  اسيف 6قم 
)ة)  40090 مراكش املغرب كمصفي 

للشركة.
الحدود  اإلقتضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تشليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية : 
زنقة القشطا3 ا6يكي عما6ة ازيس 6قم 

)) جليز مراكش
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   21 بتا6يخ  بمراكش  التجا6ية 

2022 تحت 6قم )9)32).
7((I

GHIZLANE DOUBLANE

CABINET LES ORCHIDÉES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GHIZLANE DOUBLANE
6قم 5 عما6ة العشدي شا6ع محمد 
الساد1 ، 24000، الجديدة املغرب

 CABINET LES ORCHIDÉES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي تجزئة 
أسماء 2 6قم 89 ملك الشيخ - 

24000 الجديدة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
(9017

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   2022 يناير   04
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. CABINET LES ORCHIDÉES
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
K I N E S I T H E R A P E U T E /
P H Y S I O T H E R A P I E /

.FORMATION
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
 - الشيخ  ملك   89 6قم   2 أسماء 

24000 الجديدة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 50.000 الشركة:  6أسمال  مشلغ 

د6هم، مقسم كالتالي:
 500  : الجابري  سا6ة  السيدة 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الجابري عنوانه)ا)  السيدة سا6ة 
89 ملك الشيخ  2 6قم  تجزئة أسماء 

24000 الجديدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الجابري عنوانه)ا)  السيدة سا6ة 
89 ملك الشيخ  2 6قم  تجزئة أسماء 

24000 الجديدة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالجديدة بتا6يخ 09 فبراير 

2022 تحت 6قم 27488.
7(2I

AMGHAR MOHAMED

 Ste AGAY DISTRIBUTION
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

AMGHAR MOHAMED
 N° 229 AV MOUATAMAB BEN
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 ABBAD MASSAY ، 31000،
SEFROU MAROC

 Ste AGAY DISTRIBUTION SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 6قم 8) 
شا6ع ابن بطوطة صفرو - 000)3 

صفرو املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

3109
في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   202( نونبر   30
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 Ste  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AGAY DISTRIBUTION SARL
غرض الشركة بإيجاز : مجزئ

-مقاول في نقل الشضائع لحساب 
الغير

-منعش عقا6ي .
 (8 6قم   : عنوا3 املقر االجتماعي 
 3(000  - ابن بطوطة صفرو  شا6ع 

صفرو املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
 (00  : العالي وشاك  السيد عشد 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة.
السيدة وديا3 باكني3 : 900 حصة 

بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
وشاك  العالي  عشد  السيد 
عنوانه)ا) 6قم 70) زنقة القائد عمر 
000)3 صفرو  ستي مسعودة صفرو 

املغرب.
عنوانه)ا)  باكني3  وديا3  السيدة 
ستي  عمر  القائد  زنقة   201 6قم 
صفرو   3(000 صفرو  مسعودة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

وشاك  العالي  عشد  السيد 
عنوانه)ا) 6قم 70) زنقة القائد عمر 
000)3 صفرو  ستي مسعودة صفرو 

املغرب

عنوانه)ا)  باكني3  وديا3  السيدة 
ستي  عمر  القائد  زنقة   201 6قم 
صفرو   3(000 صفرو  مسعودة 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   (4 بتا6يخ  االبتدائية بصفرو 

2022 تحت 6قم 53/2022.

7(3I

AMGHAR MOHAMED

Ste AGRI LAYTH SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

AMGHAR MOHAMED

 N° 229 AV MOUATAMAB BEN

 ABBAD MASSAY ، 31000،

SEFROU MAROC

Ste AGRI LAYTH SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي شا6ع 

القا�سي عياض املقاسم صفرو - 

000)3 صفرو املغرب.

تفويت حصص
6قم التقييد في السجل التجا6ي 

.3089

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   202( دجنبر   09 في  املؤ6خ 

املصادقة على :

مديحة  )ة)  السيد  تفويت 

اجتماعية  حصة   250 الكنتا6ي 

حصة لفائدة السيد   500 من أصل 

دجنبر   09 سعيد تهشوش بتا6يخ  )ة) 

.202(

مديحة  )ة)  السيد  تفويت 

حصة اجتماعية من   250 الكنتا6ي 

)ة)  حصة لفائدة السيد   500 أصل 

دجنبر   09 بتا6يخ  الشنتوف  ياسي3 

.202(

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   (4 بتا6يخ  االبتدائية بصفرو 

2022 تحت 6قم 54/2022.
7(4I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

AZAMI CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شا6ع العركوب 6قم )7724-0 
صندوق البريد 6قم 41)، 73000، 

الداخلة املغرب
AZAMI CAR شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي حي املسيرة 
2 زنقة واد نفيس 6قم 01 - 73000 

الداخلة املغرب.
تفويت حصص

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.(3037

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2022 يناير   28 في  املؤ6خ 

املصادقة على :
نبيلة الحسني  )ة)  تفويت السيد 
أصل  من  اجتماعية  حصة   500
500 حصة لفائدة السيد )ة) محمد 

الدودي بتا6يخ 28 يناير 2022.
نكاز  خديجة  )ة)  السيد  تفويت 
أصل  من  اجتماعية  حصة   500
500 حصة لفائدة السيد )ة) محمد 

الدودي بتا6يخ 28 يناير 2022.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 (5 بتا6يخ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

فبراير 2022 تحت 6قم 278/2022.
7(5I

AMY BROTHERS SARL 

AMY BROTHERS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

AMY BROTHERS SARL
 Adresse postale ANGLE RUE

 ALI MARRAKCHI ET ABDELLAH
 HABTI RESIDENCE ANNOUR

 2 N19- TANGER ، 90000،
TANGER MAROC

AMY BROTHERS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طو6 

التصفية)
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي زنقة 

املوحدين 6قم 11 - 90000 طنجة 
املغرب.

حل شركة
6قم التقييد في السجل التجا6ي 

.72553
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقر6 حل   202( نونبر   24 املؤ6خ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
6أسمالها  مشلغ   AMY BROTHERS
مقرها  وعنوا3  د6هم   10.000
 11 6قم  املوحدين  زنقة  اإلجتماعي 
 : نتيجة ل  املغرب  طنجة   90000  -

جائحة فيرو1 كو6ونا.
زنقة  ب  التصفية  مقر  وحدد 
طنجة   90000  -  11 6قم  املوحدين 

املغرب. 
و عي3:

السيد)ة) عشد املجيد 6ايس الفني 
 11 زنقة املوحدين 6قم  و عنوانه)ا) 
)ة)  املغرب كمصفي  طنجة   90000

للشركة.
الحدود  اإلقتضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تشليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية : 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   2( بتا6يخ  بطنجة  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 29)250.
7(1I

CABINET PARIS FISC CONSULTING

ST YAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 CABINET PARIS FISC
CONSULTING

شا6ع محمد الخامس اقامة 
الرحماني A3 الطابق االول وادي زم 
وادي زم املغرب، 25350، وادي زم 
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املغرب
ST YAR شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 
طو6 التصفية)

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي وادي زم 
املغرب وادي زم املغرب 25350 

وادي زم املغرب.
حل شركة

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.155

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقر6   20(9 أكتوبر   28 في  املؤ6خ 
ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 
مشلغ   ST YAR ذات الشريك الوحيد 
وعنوا3  د6هم   (0.000 6أسمالها 
املغرب  زم  وادي  اإلجتماعي  مقرها 
زم  وادي   25350 املغرب  زم  وادي 
املغرب نتيجة ل : الخسائر ونقص في 

الربح..
و حدد مقر التصفية ب دوا6 والد 
بوعامر سماعلة املغرب 25350 وادي 

زم املغرب. 
و عي3:

و  االد6ي�سي  6شيد  السيد)ة) 
زم  وادي   25350 املغرب  عنوانه)ا) 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.
الحدود  اإلقتضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تشليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية : 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بوادي زم بتا6يخ 09 دجنبر 

2020 تحت 6قم 189/2020.
7(7I

marrakech externalisation

BIL BUILDING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

marrakech externalisation
 angle rue tarik ibn ziad &ibn

 aicha résidence excel sior imm
 18 appt 6 guéliz ، 40000،

marrakech maroc
BIL BUILDING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي : مكتب 
6قم 2, زاوية شا6ع طا6ق ابن زياد, 
ابن عائشة , اقامة اكسلسيو6 , 
عما6ة 8), شقة 6قم 1 - 40000 

مراكش املغرب.
قفل التصفية

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
.92(89

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقر6   202( دجنبر   3( في  املؤ6خ 
ذات  شركة   BIL BUILDING حل 
6أسمالها  مشلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها  وعنوا3  د6هم   30.000
زاوية شا6ع   ,2 اإلجتماعي مكتب 6قم 
اقامة   , ابن عائشة  زياد,  ابن  طا6ق 
 1 8), شقة 6قم  عما6ة   , اكسلسيو6 
- 40000 مراكش املغرب نتيجة لعدم 

وجود نشاط الشركة..
و عي3:

و  لز6ق  امي3  محمد  السيد)ة) 
اسيف تجزئة مجدى 6قم  عنوانه)ا) 
كمصفي  املغرب  مراكش   40000  8

)ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
وفي مكتب   202( دجنبر   3( بتا6يخ 
6قم 2, زاوية شا6ع طا6ق ابن زياد, ابن 
عما6ة   , اكسلسيو6  اقامة   , عائشة 
مراكش   40000  -  1 شقة 6قم   ,(8

املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   (8 بتا6يخ  بمراكش  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 33044).
7(8I

MOORISH

TIKVA CAPITAL SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MOORISH
39 شا6ع اللة الياقوت الطابق 5 
الشقة د 39 شا6ع اللة الياقوت 

الطابق 5 الشقة د، 20000، الدا6 
الشيضاء املغرب

TIKVA 10.000 SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 39 شا6ع 

اللة الياقوت الطابق 5 الشقة د 
الدا6 الشيضاء 20000 الدا6 الشيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

534287
في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   09
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 TIKVA : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.(0.000 SARL
دمج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الحلول التكنولوجية..
39 شا6ع  عنوا3 املقر االجتماعي : 
د  الشقة   5 الطابق  الياقوت  اللة 
20000 الدا6 الشيضاء  الدا6 الشيضاء 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (0.000 الشركة:  6أسمال  مشلغ 

د6هم، مقسم كالتالي:
 80  : السيد محمد خليل مشرفي 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة.
حصة   (0  : السيدة 6انيا مشرفي 

بقيمة 00) د6هم للحصة.
0) حصة   : السيد اليا1 مشرفي 

بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
مشرفي  خليل  محمد  السيد 
زنقة 6ابعة العدوية اقامة  عنوانه)ا) 
 20500 42 الجيروند  ) شقة  الهدى 

الدا6 الشيضاء املغرب.
عنوانه)ا)  مشرفي  6انيا  السيدة 
الهدى  اقامة  العدوية  6ابعة  زنقة 
الدا6   20500 42الجيرند  شقة   (

الشيضاء املغرب.
عنوانه)ا)  مشرفي  اليا1  السيد 
الهدى  اقامة  العدوية  6ابعة  زنقة 
الدا6   20500 42الجيرند  شقة   (

الشيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

مشرفي  خليل  محمد  السيد 
زنقة 6ابعة العدوية اقامة  عنوانه)ا) 

 20500 42 الجيروند  ) شقة  الهدى 

الدا6 الشيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

فبراير 2022 تحت 6قم 4507)8.

7(9I

Consultation internationale 6870 

 SICOTEL

COMMUNICATIONS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

إنشاء فرع تابع للشركة

 Consultation internationale

1870
شا6ع محمد الخامس فضاء يسرى 

الطابق 0) 6قم 355 ، 00)20، الدا6 

الشيضاء املغرب

 SICOTEL COMMUNICATIONS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي محج 

الجيش امللكي االحشاA« 1«الطابق 

7 سيدي بليوط - 20000 الدا6 

الشيضاء املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
6قم التقييد في السجل التجا6ي 

.(34(27

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤ6خ في )3 يناير 2022 تقر6 إنشاء 

التسمية  تحت  للشركة  تابع  فرع 

 SICOTEL COMMUNICATIONS

و الكائن بالعنوا3 شا6ع 6ياض اقامة 

ب  ,عما6ة   Orchidées( 3( او6شد 
 23800  -  (2 ,6قم  الثالت  ,الطابق 

املحمدية املغرب و املسير من طرف 

السيد)ة) فتحي اكرم.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية باملحمدية بتا6يخ 23 فبراير 

2022 تحت 6قم 452.

720I
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MITAK CONSEIL

 karpaz« كارباز إنترناشيونل تراد
international trade » KIT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MITAK CONSEIL
 BD MOHAMED VI IMM
 H1 2EME ETAGE N° 5

 CASABLANCA ، 20400،
CASABLANCA MAROC

 karpaz« كا6باز إنترناشيونل تراد
international trade » KIT شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي د6ب 

التقدم الجنوبي زنقة 34 6قم 4) ح 
م - 20)20 الدا6 الشيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

532435
في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   2022 يناير   2(
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 karpaz« تراد  إنترناشيونل  كا6باز 

. international trade » KIT
التجا6ة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العامة
وسيط بالجملة

التجا6ة اإللكترونية.
د6ب   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
ح   (4 6قم   34 التقدم الجنوبي زنقة 

م - 20)20 الدا6 الشيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
 500  : صلحا3  فاطمة  السيدة 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة.
 250  : حفيض  صلحا3  السيد 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة.

السيد عشد الواحد الشلغيثي : 250 
حصة بقيمة 00) د6هم للحصة.

 500  : صلحا3  فاطمة  السيدة 
بقيمة 00) د6هم.

 250  : حفيض  صلحا3  السيد 
بقيمة 00) د6هم.

السيد عشد الواحد الشلغيثي : 250 
بقيمة 00) د6هم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة فاطمة صلحا3 عنوانه)ا) 
د6ب التقدم الجنوبي زنقة 34 6قم 4) 

ح م 20)20 الدا6 الشيضاء املغرب.
السيد صلحا3 حفيض عنوانه)ا) 
د6ب التقدم الجنوبي زنقة 34 6قم 4) 

ح م 20)20 الدا6 الشيضاء املغرب.
الشلغيثي  الواحد  عشد  السيد 
 0( النموذجية  القرية  عنوانه)ا) 

طاطا 84000 طاطا املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة فاطمة صلحا3 عنوانه)ا) 
6قم   34 زنقة  الجنوبي  التقدم  د6ب 
4) ح م 20)20 الدا6 الشيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (4 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

فبراير 2022 تحت 6قم 2773)8.
72(I

MEH EXPERTISE

AL MAGHRIBIA LITIBAA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

MEH EXPERTISE
48 زنقة املحطة شقة 6قم 8 حي 
إقشال خريشكة ، 25023، خريشكة 

املغرب
AL MAGHRIBIA LITIBAA شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طو6 

التصفية)
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي شا6ع 

شنقيط 6قم )17 حي السماعلة - 
25000 خريشكة املغرب.

حل شركة
6قم التقييد في السجل التجا6ي 

.549(

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
)202 تقر6 حل  3) دجنبر  املؤ6خ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
مشلغ   AL MAGHRIBIA LITIBAA
وعنوا3  د6هم   (00.000 6أسمالها 
مقرها اإلجتماعي شا6ع شنقيط 6قم 
)17 حي السماعلة - 25000 خريشكة 

املغرب نتيجة ل : أزمة كوفيد9).
شا6ع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 - السماعلة  حي   17( 6قم  شنقيط 

21000 سطات املغرب. 
و عي3:

السيد)ة) علي لوباوي و عنوانه)ا) 
ولد  د6ب  الراشيدية  زنقة   54 6قم 
 25000 التقدم  حي  بوعشيد  ال�سي 
خريشكة املغرب كمصفي )ة) للشركة.
الحدود  اإلقتضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تشليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية : 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   (1 االبتدائية بسطات بتا6يخ 

2022 تحت 6قم 33/22.

722I

SOYACOM

 SOCIETE SM AGRI ET
 ENVIRONNEMANT

SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

SOYACOM
 N°76 AVENUE HASSAN II ،

30000، FES MAROC
 SOCIETE SM AGRI ET

 ENVIRONNEMANT SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا3 مقرها االجتماعي 6قم 15 
شا6ع محمد الخامس - 33250 

ميسو6 املغرب.
توسيع نشاط الشركة

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.(97(

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   202( دجنبر   3( في  املؤ6خ 

نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

إدا6ة املزا6ع التجا6ية أو الصناعية 

التابعة للخدمة املدنية  الز6اعية  أو 

تاجر مستلزمات مياه   - أو العسكرية 

 - والري  الصحي  والصرف  الشرب 

جمع   - الشناء  في  املختلفة  االشغال 

بيئية  بطريقة  النفايات  ومعالجة 

 - السلع  جميع  تصدير  استيراد   -

املقايضة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

يناير   24 بتا6يخ  بشوملا3  االبتدائية 

2022 تحت 6قم 11/2022.

723I

CSN MAROC

TRIO LATINO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي3 مسير جديد للشركة

CSN MAROC

 N° 1537 SOCOMA 1

 MARRAKECH ، 40150،

MARRAKECH MAROC

TRIO LATINO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي فندق 

البستا3 شا6ع الز6قطوني 11-18 

جليز - 40000 مراكش املغرب.

تعيي3 مسير جديد للشركة
6قم التقييد في السجل التجا6ي 

.(9099

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم تعيي3   2022 5) فبراير  املؤ6خ في 

6اجي  مسير جديد للشركة السيد)ة) 

نزهة كمسير وحيد

تشعا إلقالة مسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   28 بتا6يخ  بمراكش  التجا6ية 

2022 تحت 6قم )3334).

724I
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SOFICODEX

GHANDI RENT CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

SOFICODEX
)4 زنقة ابن بطوطة الطابق الثاني 

و الثالث ، د6ب عمر ، 20032، الدا6 
الشيضاء املغرب

GHANDI RENT CAR شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي الشقة 6قم 

2 الطابق االول اقامة 6قم 2 د6ب 
الحرية، بلوك 224، الحي الحسني - 

20230 الدا6الشيضاء املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.(93(75

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤ6خ في )0 فبراير 2022 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
الطابق االول اقامة   2 »الشقة 6قم 
 ،224 بلوك  الحرية،  د6ب   2 6قم 
الحي الحسني - 20230 الدا6الشيضاء 
املغرب« إلى »700 تجزئة الحاج فاتح 
الدا6الشيضاء   20500  - ليساسفة 

املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

فبراير 2022 تحت 6قم 5)45)8.
725I

CABINET CADRE CONSEIL

 COUSIN CLEAN ET SERVICE
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

CABINET CADRE CONSEIL
 N° 113 AV MY RACHID
 OUARZAZATE ، 45000،

OUARZAZATE MAROC
 COUSIN CLEAN ET SERVICE

SARL شركة ذات املسؤولية 
املحدودة)في طو6 التصفية)

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 6قم 

23) حي القد1 و6زازات - 45000 
و6زازات املغرب.

حل شركة
6قم التقييد في السجل التجا6ي 

.(0217
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
)202 تقر6 حل  28 دجنبر  املؤ6خ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
 COUSIN CLEAN ET SERVICE
 100.000,00 6أسمالها  مشلغ   SARL
د6هم وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 6قم 
 45000  - حي القد1 و6زازات   (23
عدم   : ل  نتيجة  املغرب  و6زازات 
تحقيق الشركة للهدف الذي أنشات 

من أجله.
6قم  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 45000  - حي القد1 و6زازات   (23

و6زازات املغرب. 
و عي3:

السيد)ة) توفيق قجا و عنوانه)ا) 
ترميكت  الجنوبية  الجديد  تكمي 
املغرب  و6زازات   45000 و6زازات 

كمصفي )ة) للشركة.
الحدود  اإلقتضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تشليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية : 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
1) فبراير  االبتدائية بو6زازات بتا6يخ 

2022 تحت 6قم 74.
721I

FINCOSA MARRAKECH

NOLEY LAQQAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FINCOSA MARRAKECH
شا6ع عشد الكريم الخطابي اقامة 
6قية عما6ة 80) بلوك B الطابق 

االول الشقة 7 ، 40000، مراكش 
املغرب

NOLEY LAQQAR شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 55 شا6ع 

محمد الخامس اقامة جاكا6 شقة 
6قم 33 جليز - 40000 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

(230(7

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   2022 يناير   (0

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.NOLEY LAQQAR

غرض الشركة بإيجاز : فندق.

55 شا6ع  عنوا3 املقر االجتماعي : 

شقة  جاكا6  اقامة  الخامس  محمد 
مراكش   40000  - جليز   33 6قم 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (0.000 الشركة:  6أسمال  مشلغ 

د6هم، مقسم كالتالي:

 STE K 5 الشركة 

 BETEILIGUNGS GMBH : 100

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

 STE K 5 الشركة 

BETEILIGUNGS GMBH عنوانه)ا) 

 PARKRING 12/1/231010  24

.VIENNE . VIENNE SUISSE

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد 6يدا1 ايمانويل عنوانه)ا) 

النمسا . النمسا النمسا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   23 بتا6يخ  بمراكش  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 93)33).

727I

GECAFISC

café lecco
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

GECAFISC
 RUE MOHAMED EL 21
 QUORRI ETG 1 APPT 5
 CASABLANCA ، 20250،

CASABLANCA MAROC
café lecco شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي تجزئة زينة 
13 بوسكو6ة - 82)27 الدا6الشيضاء 

/النواصر املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

534423
في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   03
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 café  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.lecco
غرض الشركة بإيجاز : بيع و شراء 
التجا6ة و التسويق   ( و تحميص الب3 

االت القهوة و معدات املطاعم).
عنوا3 املقر االجتماعي : تجزئة زينة 
13 بوسكو6ة - 82)27 الدا6الشيضاء 

/النواصر املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 500.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
 2100  : السيدة خديجة شواطة 

بقيمة 210.000 د6هم.
 (200  : ياحي  صوفيا  السيدة 

بقيمة 20.000) د6هم.
 (200  : ياحي  سكينة  السيدة 

بقيمة 20.000) د6هم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
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السيدة خديجة شواطة عنوانه)ا) 
تجزئة حدائق الكو6نيش طريق   (9

ازمو6 20230 الدا6الشيضاء املغرب.
عنوانه)ا)  ياحي  صوفيا  السيدة 
 92200 شا6كوت  كومندو  شا6ع   49

نيليسير سي3 فرنسا.
عنوانه)ا)  ياحي  سكينة  السيدة 
 92200 شا6كوت  كومندو  شا6ع   49

نيليسير سي3 فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة خديجة شواطة عنوانه)ا) 
تجزئة حدائق الكو6نيش طريق   (9

ازمو6 20230 الدا6الشيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 0( بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

ما16 2022 تحت 6قم 4810)8.
728I

UPSILON CONSULTING

MAROC OUTDOOR
إعال3 متعدد القرا6ات

UPSILON CONSULTING
زاوية شا6ع عمر الخيام و شا6ع عشد 

الرحيم بوعشيد، الطابق الرابع، 
شقة 6قم 20 ، 20250، الدا6 

الشيضاء املغرب
MAROC OUTDOOR »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوا3 مقرها االجتماعي: املجمع 
السكني EST شا6ع B مقر 6قم 3، 

املنطقة الصناعية سيدي البرنو�سي 
- 20100 الدا6 الشيضاء املغرب.

»إعال3 متعدد القرا6ات«
6قم التقييد في السجل التجا6ي: 

.525943
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤ6خ في 24 يناير 2022
تم اتخاذ القرا6ات التالية: 

على  ينص  الذي   :( 6قم  قرا6 
00) حصة اجتماعية  تفويت  مايلي: 
من طرف السيد نو6 الدين ازحاف 
بالتوزيع التالي : 50 حصة اجتماعية 
 REAFLEX SARL الشركة  لصالح 
حصة اجتماعية لصالح   50 و   ،AU

SOFTGROUP SARL الشركة

قرا6 6قم 2: الذي ينص على مايلي: 

من  للشركة،  القانوني  الشكل  تغيير 

ذات  املسؤولية  محدودة  شركة 

الشريك الوحيد إلى شركة محدودة 

املسؤولية 

قرا6 6قم 3: الذي ينص على مايلي: 

تعديل النظام األسا�سي للشركة

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند 6قم ): الذي ينص على مايلي: 

الشكل القانوني

بند 6قم 8: الذي ينص على مايلي: 

املساهمات

بند 6قم 9: الذي ينص على مايلي: 
6أ1 املال

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

فبراير 2022 تحت 6قم 4254)8.

729I

JR COMPTA

FOX LAND
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

JR COMPTA

أمل 4 زنقة 28 6قم 17 سيدي 

البرنو�سي الدا6 الشيضاء ، 20100، 

الدا6 الشيضاء املغرب

FOX LAND شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي زنقة 
6غراغة اقامة كو6نيش 6قم 2 شقة 

) - jrcompta@ymail.com الدا6 

الشيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : ---

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   202( نونبر   ((

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 FOX  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LAND

أعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

متنوعة أو الشناء .

زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوا3 

شقة   2 6غراغة اقامة كو6نيش 6قم 

الدا6   jrcompta@ymail.com  -  (

الشيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:

ناصر  طالب  ايت  أحمد  السيد 

د6هم   10.000 بقيمة  حصة   100  :

للحصة.

السيدة محمد ايت طالب ناصر 

د6هم   40.000 بقيمة  حصة   400  :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

ناصر  طالب  ايت  أحمد  السيد 

 (5 منزل  6قم  االزهر  حي  عنوانه)ا) 

البرنو�سي  سيدي   4 شطر   89 6قم 

20120 الدا6 الشيضاء  الدا6 الشيضاء 

املغرب.

ناصر  طالب  ايت  محمد  السيد 

 81 عما6ة  الكوتر  اقامة  عنوانه)ا) 

81 سيدي مومن الدا6 الشيضاء  6قم 

20400 الدا6 الشيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

ناصر  طالب  ايت  أحمد  السيد 

عنوانه)ا) حي االزهر 6قم منزل 5) 6قم 

سيدي البرنو�سي الدا6   4 شطر   89

الشيضاء  الدا6   20120 الشيضاء  

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (1 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

نونبر )202 تحت 6قم -.

730I

CAJF CO

OXOLOT CONSULTANG
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CAJF CO

 Rue Ait Ourir ، 20000، 03

casablanca maroc

OXOLOT CONSULTANG شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طو6 التصفية)

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 4)2 شا6ع 

ابن سينا - 20000 الدا6 الشيضاء 

املغرب.

حل شركة
6قم التقييد في السجل التجا6ي 

.421797

الوحيدا  الشريك  قرا6  بمقت�سى 
تقر6   202( دجنبر   3( في  ملؤ6خ 

ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 

 OXOLOT الوحيد  الشريك  ذات 

6أسمالها  مشلغ   CONSULTANG

مقرها  وعنوا3  د6هم   (0.000

 - سينا  ابن  شا6ع   2(4 اإلجتماعي 

الدا6 الشيضاء املغرب نتيجة   20000

ل : حل مشكر للشركة.

و حدد مقر التصفية ب 4)2 شا6ع 

الشيضاء  الدا6   20000  - سينا  ابن 

املغرب. 

و عي3:

 GUILLAUME السيد)ة) 

 ARTHUR PATRICK LAFARGE

 RUE DES  (4 عنوانه)ا)  و 

 ARDILLERS ANGOULEME

 (1000 ANGOULEME FRANCE

كمصفي )ة) للشركة.

الحدود  اإلقتضاء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تشليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية : 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (1 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

فبراير 2022 تحت 6قم 3223)8.

73(I
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SOFICODEX

MAISON MAYÉ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SOFICODEX
)4 زنقة ابن بطوطة الطابق الثاني 

و الثالث ، د6ب عمر ، 20032، الدا6 
الشيضاء املغرب

MAISON MAYÉ شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي زاوية زنقة 
العرعا6 و شا6ع لال الياقوت الطابق 
الثالث ، الشقة 6قم 8 - 20000 

الدا6الشيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

53425(
في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   2022 يناير   (8
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MAISON MAYÉ
غرض الشركة بإيجاز :  

املعاد3  من  املجوهرات  صناعة 
النفيسة 

-تصنيع ، بيع وشراء كل ما يتعلق 
 ، الساعات   ، املجوهرات  بنشاط 
الهدايا ، وإكسسوا6ات املوضة ، من 
املعاد3 النفيسة ، الذهب ، الفضة ، 

واألحجا6 الكريمة .
استيراد اآلالت واألدوات الخاصة 

بصناعة الحلي.
أو  الحالية  املتاجر  تشغيل   -
في  الوا6دة  لألحكام  وفًقا  املستقشلية 
اتفاقية الشراكة وبشكل أكثر تحديًدا 
توزيع وبيع املعاد3 الثمينة املتعلقة 

باملجوهرات وغيرها من املنتجات.
-املشـا6كـة تحت جميـع األشكـال في 
الشـركـات، أو املـقـاوالت ذات أهـداف 
تميـيز  عـلى  قـاد6ة  مكملـة  أو  ممـاثلـة 

الشـركـة وتطويرها . 

العملـيات  كل  عامـة،  بصفـة  -و 
الصناعية،  التجا6ية،  املالية، 
صلـة  ذات  العقـا6يـة  وغيـر  العقـا6يـة 
مشـاشرة باألهـداف املشـا6 إليـها أعـاله 
تطـوير  و  توسيـع  على  القـاد6ة  أو 

الشركـة..
عنوا3 املقر االجتماعي : زاوية زنقة 
العرعا6 و شا6ع لال الياقوت الطابق 
 20000  -  8 6قم  الشقة   ، الثالث 

الدا6الشيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
 500  : سردلي  عائشة  السيدة 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة.
السيد عثما3 سردلي : 500 حصة 

بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة عائشة سردلي عنوانه)ا) 
اململكة  لند3   - املتحدة  اململكة 

املتحدة.
عنوانه)ا)  سردلي  عثما3  السيد 
 2 ش   ( ط  ا  عما6ة  انشا6ي  اقامة 
 20500 زنقة كيركوما6، عي3 الذئاب 

الدا6الشيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  سردلي  عثما3  السيد 
 2 ش   ( ط  ا  عما6ة  انشا6ي  اقامة 
 20500 زنقة كيركوما6، عي3 الذئاب 

الدا6الشيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

فبراير 2022 تحت 6قم 1)47)8.
732I

TR-GESTION

اوالد ساد دو كونستخوكسيون 
 OULAD SAD DE(
)CONSTRUCTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

TR-GESTION

 AGDAL ، 12000، RABAT
MAROC

اوالد ساد دو كونستخوكسيو3 
 OULAD SAD DE(

CONSTRUCTION) شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي تجزئة 
عي3 اتا6يس الطابق الثاني الشقة 
4 الصخيرات - 2050) الصخيرات 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
(35535

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   2022 يناير   25
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
اوالد   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 OULAD( ساد دو كونستخوكسيو3 

.(SAD DE CONSTRUCTION
بيع مواد   : غرض الشركة بإيجاز 

الشناء، اشغال مختلفة..
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
الشقة  الثاني  الطابق  اتا6يس  عي3 
الصخيرات   (2050  - الصخيرات   4

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
 (.000  : تقيف  الشرقي  السيد 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  تقيف  الشرقي  السيد 
 (2050  ( تجزئة الكا6بو3   (85 6قم 

الصخيرات املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  تقيف  الشرقي  السيد 
 (2050  ( تجزئة الكا6بو3   (85 6قم 

الصخيرات املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   2( بتا6يخ  بتما6ة  االبتدائية 

2022 تحت 6قم 8)75.
733I

cofiber sarl

 MAGIX IMMOBILIER
LITAJHIZE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

cofiber sarl
 rue chouhada berkane ، ,(7

60300، berkane maroc
 MAGIX IMMOBILIER LITAJHIZE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 8 شا6ع 
األهرام شقة في الطابق الخامس - 

10300 بركا3 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
8343

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   (0
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
.MAGIX IMMOBILIER LITAJHIZE

غرض الشركة بإيجاز : مجزء.
العمليات  كل  عامة  بصفة  و 
و  املالية  العقا6ية،  التجا6ية، 
الصناعية املرتشطة بموضوع الشركة 

و التي تساهم في تنميتها. .
شا6ع   8  : عنوا3 املقر االجتماعي 
 - الخامس  الطابق  في  األهرام شقة 

10300 بركا3 املغرب.
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أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 
د6هم، مقسم كالتالي:

 (.000  : 6ابح  بوجمعاوي  السيد 
حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد بوجمعاوي 6ابح عنوانه)ا) 
6وتردام   coolsestraat 49 C 3014

هولندا.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد بوجمعاوي 6ابح عنوانه)ا) 
6وتردام   coolsestraat 49 C 3014

هولندا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما16   0( بتا6يخ  ببركا3  االبتدائية 

2022 تحت 6قم 130/2022.
734I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

KEMALEC IMMOBILIERE
إعال3 متعدد القرا6ات

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شا6ع مو6يتانيا صندوق البريد 
2109 ، 40000، مراكش املغرب
 KEMALEC IMMOBILIERE

»شركة ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوا3 مقرها االجتماعي: آللئ 

أطلس طريق أو6يكا دائرة االوداية 
تاسولتانت دوا6 فريحة كم 3) - 

40000 مراكش املغرب.
»إعال3 متعدد القرا6ات«

6قم التقييد في السجل التجا6ي: 
.84853

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤ6خ في 7) يناير 2022

تم اتخاذ القرا6ات التالية: 
قرا6 6قم ): الذي ينص على مايلي: 
 ( االجتماعية  الحصص  جميع  بيع 
التي تمتلكها  حصة اجتماعية)   475
 ACTIVE MARKETING شركة» 
 SERVICES INVESTMENT
 HOLDING OFFSHORE (SARL
 SARL AU(( شركة  في   ,»  (AU

لفائدة   KEMALEC IMMOBILIERE

 Daniela Désirée Mireille السيدة 

BORDES

قرا6 6قم 2: الذي ينص على مايلي: 

 ( االجتماعية  الحصص  جميع  بيع 

تمتلكها  التي  اجتماعية)  حصة   25

في   Eric Roger NEDELEC السيد 

 SARL AU( KEMALEC( شركة 

السيدة  لفائدة   IMMOBILIERE

 Daniela Désirée Mireille

BORDES

قرا6 6قم 3: الذي ينص على مايلي: 

للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 

من: »شركة ذات مسؤولية محدودة 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  إلى 

 .»(SARL AU( دات الشريك الوحيد 

 KEMALEC« اسم:  الشركة  ستأخذ 

»(IMMOBILIERE (SARL AU

على  ينص  الذي   :4 6قم  قرا6 

 Eric Roger السيد  استقالة  مايلي: 

 Daniela وتعيي3 السيدة NEDELEC

مسيرة   Désirée Mireille BORDES

وحيدة ملدة غير محددة؛

قرا6 6قم 5: الذي ينص على مايلي: 

منح توقيع الشركات املصرفية بشكل 

قيود  أي  بدو3  و  ومنفصل  فردي 

 Daniela Désirée Mireille للسيدة 

BORDES

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند 6قم ): الذي ينص على مايلي: 

 1,  2,  ( املواد  تعديل  على  املوافقة 

االسا�سي  النظام  تحديث  و   (7  ,7,

للشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما16   0( بتا6يخ  بمراكش  التجا6ية 

2022 تحت 6قم )3342).

735I

SOFINACTE

HALAWIYAT ASMAE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOFINACTE
 BD. ABDELLAH

 CHEFCHAOUNI. IMM. » AL
 ABRAR « N° 44 BUREAU 22.
 5éme ETAGE ، 30000، FES

MAROC
HALAWIYAT ASMAE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 6قم 32 

الطابق األول تجزئة زهرة املدائن 4أ 
طريق عي3 الشقف فا1 30040 

فا1 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
7(57(

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 ما16   02
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.HALAWIYAT ASMAE
صانع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

بسكويت و كعك جاف
- متعهد حفالت

واملهرجانات  العروض  منظم   -
الفنية.

 32 6قم   : عنوا3 املقر االجتماعي 
4أ  الطابق األول تجزئة زهرة املدائن 
 30040 فا1  الشقف  عي3  طريق 

فا1 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:

السيدة أسماء سحمودي : 000.) 
حصة بقيمة 000.) د6هم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

سحمودي  أسماء  السيدة 
األول  الطابق   32 6قم  عنوانه)ا) 
عي3  طريق  4أ  املدائن  زهرة  تجزئة 

الشقف 30040 فا1 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
سحمودي  أسماء  السيدة 
األول  الطابق   32 6قم  عنوانه)ا) 
عي3  طريق  4أ  املدائن  زهرة  تجزئة 

الشقف 30040 فا1 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   28 بتا6يخ  بفا1  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 047).

731I

STE FIDUCIAIRE LA GLOIRE

STE TRANSFERT ORAN
إعال3 متعدد القرا6ات

STE FIDUCIAIRE LA GLOIRE
 AVENUE DES FAR RESIDENCE

 FES CARREFOUR N° 18 4
 EME ETAGE -FES ، 30000، FES

MAROC
STE TRANSFERT ORAN »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 
الشريك الوحيد«

 N°81 BIS :وعنوا3 مقرها االجتماعي
 AVENUS ORAN ZOUHOUR 1 -

. 30100 FES MAROC
»إعال3 متعدد القرا6ات«

6قم التقييد في السجل التجا6ي: 
.1574(

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤ6خ في )2 فبراير 2022

تم اتخاذ القرا6ات التالية: 
قرا6 6قم ): الذي ينص على مايلي: 

تفويت الحصص االجتماعية
قرا6 6قم 2: الذي ينص على مايلي: 

تعيي3 مسير جديد و وحيد للشركة
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
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على  ينص  الذي  1و7:  6قم  بند 
حنا3  فا16  السيدة  تفويت  مايلي: 
مهندز  السيدة  لفائدة  حصة   200
يصشح  بهدا  و  ايما3  التلمساني 

6أسمال الشركة كله لصالحها 
على  ينص  الذي   :(3 6قم  بند 
استقالة السيدة فا16 حنا3  مايلي: 
التلمساني  مهندز  السيدة  تعيي3  و 
ايما3 مسيرة وحيدة للشركة ملدة غير 

محدودة 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما16   0( بتا6يخ  بفا1  التجا6ية 

2022 تحت 6قم )07).
737I

MOORISH

REINHART
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MOORISH
39 شا6ع لال ياقوت الطابق 5 شقة د 

، 20080، الدا6 الشيضاء املغرب
REINHART شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 0)4 شا6ع 

الز6قطوني إقامة حماد الطابق 
األول 6قم ) - 20000 الدا6 الشيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
534429

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   04
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.REINHART
غرض الشركة بإيجاز : استشا6ات 

األعمال.

 4(0  : االجتماعي  املقر  عنوا3 
شا6ع الز6قطوني إقامة حماد الطابق 
الدا6 الشيضاء   20000 - ( األول 6قم 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
 (.000  : خليل  مروا3  السيد 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  خليل  مروا3  السيد 
زنقة  عشداهللا  موالي  االمير  شا6ع 
)0الرقم 03 70000 العيو3 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  خليل  مروا3  السيد 
زنقة  عشداهللا  موالي  االمير  شا6ع 

)0الرقم 03 70000 العيو3 املغرب
السيدة ثو6ية خليل عنوانه)ا) 23 
زنقة عشد السالم الخطابي ط 4 ش 7 

20000 الدا6 الشيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 0( بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

ما16 2022 تحت 6قم 4813)8.
738I

لوكسر للحسابات

B.A CASH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

لوكسر للحسابات
)4 شا6ع بركا3 الطابق الثاني 6قم 4 

، 10000، وجدة املغرب
B.A CASH شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي زنقة تونس 
6قم 8 الطابق االول - 10000 وجدة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

38743
في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   2022 يناير   05

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 B.A  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CASH

تحويل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االموال .
زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوا3 

 10000 8 الطابق االول -  تونس 6قم 

وجدة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:

حصة   500  : لزعر  أيوب  السيد 

بقيمة 00) د6هم للحصة.

500 حصة   : السيد بالل يعقوبي 

بقيمة 00) د6هم للحصة.

بقيمة   500  : لزعر  أيوب  السيد 

00) د6هم.

500 بقيمة   : السيد بالل يعقوبي 

00) د6هم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

حي  عنوانه)ا)  لزعر  أيوب  السيد 

املحمدي تجزئة الوحدة زنقة بالل بن 
6باح 6قم 49 10000 وجدة املغرب.

السيد بالل يعقوبي عنوانه)ا) 3) 

وجدة   10000 االكبر  اد6يس  شا6ع 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

حي  عنوانه)ا)  لزعر  أيوب  السيد 

املحمدي تجزئة الوحدة زنقة بالل بن 
6باح 6قم 49 10000 وجدة املغرب

السيد بالل يعقوبي عنوانه)ا) 3) 

وجدة   10000 االكبر  اد6يس  شا6ع 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   08 بتا6يخ  بوجدة  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 455.

739I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

DAR LAYA
شركة التضامن

تحويل املقر االجتماعي للشركة
ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شا6ع مو6يتانيا صندوق البريد 
2109 ، 40000، مراكش املغرب

DAR LAYA شركة التضامن
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي د6ب العرا6 

الطابق الثاني ب 7 حي مواز36 
ايت او6ير الحوز - 40000 مراكش 

املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.24255

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤ6خ في 02 فبراير 2022 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
حي   7 »د6ب العرا6 الطابق الثاني ب 
 40000  - الحوز  او6ير  ايت  مواز36 
مراكش املغرب« إلى »امللكية املسماة 
النرجس دا6 التون�سي دائرة النخيل - 

40000 مراكش املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما16   0( بتا6يخ  بمراكش  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 33427).
740I

MOORE CASABLANCA

كاجي اس فود كمباني
إعال3 متعدد القرا6ات

MOORE CASABLANCA
 ORIGIN OFFICE OASIS 78
 BIS RUE DES PAPILLONS

 EXTENSION ، 20410،
CASABLANCA MAROC

كاجي ا1 فود كمشاني »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوا3 مقرها االجتماعي: زنقة 
ابو فايد املصري طابق السفلي حي 
غوتي الدا6 الشيضاء - الدا6 الشيضاء 

املغرب.
»إعال3 متعدد القرا6ات«

6قم التقييد في السجل التجا6ي: 
.5(404(

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤ6خ في )2 يناير 2022

تم اتخاذ القرا6ات التالية: 
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قرا6 6قم ): الذي ينص على مايلي: 

تغيير توقيع الشركة

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند 6قم ): الذي ينص على مايلي: 

الوحيد  بالتوقيع  الشركة  تلتزم 

للسيدة عائشة هجام الحساني

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

فبراير 2022 تحت 6قم 4550)8.

74(I

F.M CONSULTING

تاكوم جيرمني
إعال3 متعدد القرا6ات

F.M CONSULTING

 BD RAHAL EL MESKINI

 2EME ETAGE APPT.2 N°54

 CASABLANCA ، 20130،

CASABLANCA MAROC

تاكوم جيرمني »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوا3 مقرها االجتماعي: تجزئة 

6قم 94) 6جاء 2 الطابق ) الشقة 

6قم ) حد السوالم - - حد السوالم 

املغرب.

»إعال3 متعدد القرا6ات«

6قم التقييد في السجل التجا6ي: 

.8353

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤ6خ في 4) يناير 2022

تم اتخاذ القرا6ات التالية: 

على  ينص  الذي   :( 6قم  قرا6 

املصادقة على تفوييت السيد  مايلي: 

الحصص  من   (000 أومية  سعيد 

اإلجتماعية التي يمتلكها في 6أسمال 

بثمن  جيرمني  تاكوم  الشركة 

لفائدة  الواحدة  للحصة  00)د6هم 

السيد إبراهيم بوعشة.

قرا6 6قم 2: الذي ينص على مايلي: 

للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 

إلى شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بمساهم وحيد.

قرا6 6قم 3: الذي ينص على مايلي: 
من  أومية  سعيد  السيد  إستقالة 
منصشه كمسير مشا6ك للشركة وبقاء 
السيد إبراهيم بوعشة كمسير وحيد 
لفترة غير محدودة ومنحه كامل  لها 
والتنظيمية  اإلدا6ية  الصالحيات 

للشركة.
قرا6 6قم 4: الذي ينص على مايلي: 
الشركة  ستكو3  للعقود،  بالنسشة 
إبراهيم  السيد  بتوقيع فقط  ملزمة 

بوعشة.
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند 6قم ): الذي ينص على مايلي: 

الشكل
بند 6قم 1: الذي ينص على مايلي: 

6أ1 املال و مساهمات
على  ينص  الذي   :(4 6قم  بند 

مايلي: إدا6ة الشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما16   03 بتا6يخ  ببرشيد  االبتدائية 

2022 تحت 6قم 233.
742I

املركز الجهوي لالستثما6 لجهة العيو3 الساقية 

الحمراء

KHALIL PROCART
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثما6 لجهة 
العيو3 الساقية الحمراء

صندوق البريد 2211 ، 70000، 
العيو3 املغرب

KHALIL PROCART شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي حي القد1 
تجزئة الوفاق بلوك د 6قم 183 
العيو3 - 70000 العيو3 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

39799
في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   202( دجنبر   0(
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.KHALIL PROCART
إنتاج   : بإيجاز  الشركة  غرض 
األكيا1 الو6قية وإعادة تدوير الو6ق 
في  ثالثة  وألطراف  لكالهما  املقوى 

املغرب والخا6ج.
حي   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
6قم  د  بلوك  الوفاق  تجزئة  القد1 
العيو3   70000  - العيو3   183

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
 (.000  : السيد عشدهللا السالكي 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عشدهللا السالكي عنوانه)ا) 
43 حي خط الرملة  زنقة النصر 6قم 

02 العيو3 70000 العيو3 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عشدهللا السالكي عنوانه)ا) 
43 حي خط الرملة  زنقة النصر 6قم 

02 العيو3 70000 العيو3 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   (0 بتا6يخ  بالعيو3  االبتدائية 

2022 تحت 6قم 43/2022.

743I

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE JFK

PERFECT LAB
إعال3 متعدد القرا6ات

 FIDUCIAIRE INTERNATIONALE
JFK

12 شا6ع سيدي عشد الرحما3 
الشقة ) ، 20200، الدا6 الشيضاء 

املغرب
PERFECT LAB »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 
الوحيد«

وعنوا3 مقرها االجتماعي: إقامة 
املولد زنقة ابن كثير شا6ع غاندي 
عما6ة 1 شقة 3) الطابق األ6�سي 

الدا6 الشيضاء املغرب.
»إعال3 متعدد القرا6ات«

6قم التقييد في السجل التجا6ي: 
.329375

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤ6خ في 07 فبراير 2022

تم اتخاذ القرا6ات التالية: 
قرا6 6قم ): الذي ينص على مايلي: 
قر6 الشريك الوحيد إضافة النشاط 
تاجر   : الغرض االجتماعي  إلى  التالي 
مستو6د تاجر جملة لألجهزة الطشية 

واألجهزة الطشية.
على  ينص  الذي   :2 6قم  قرا6 
إعادة  الوحيد،  الشريك  قر6  مايلي: 
صيغة النظام األسا�سي للشركة ذات 
فريد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 
األسا�سي  النظام  على  املصادقة  و 
الذي تم عرضه من طرف  الجديد، 

املسير.
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند 6قم 3: الذي ينص على مايلي: 
الشريك  قر6  ماسشق،  على  بناءا 
من القانو3   3 الوحيد تغيير الفصل 

األسا�سي.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

فبراير 2022 تحت 6قم 4593)8.

744I

مينرما
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 meknes ، 50500، meknes
maroc

مينرما شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي شقة 
6قم ) طابق ا6�سي عما6ة 5 شرفة 
2 وسال3 مكنا1 - 50080 مكنا1 

املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

5555(

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعداد القانو3   2022 فبراير   ((

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء بمختصر تسميتها : مينرما.

مكتب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الد6اسات التقنية

مراقشة أعمال الهندسة املدنية.

شقة   : االجتماعي  املقر  عنوا3 

شرفة   5 ا6�سي عما6ة  طابق   ( 6قم 

مكنا1   50080  - وسال3 مكنا1   2

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .

 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:

 (.000  : عراش  وسيم  السيد 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  عراش  وسيم  السيد 

إقامة حشيشة بلوك ) 6قم 52 90000 

طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  عراش  وسيم  السيد 

إقامة حشيشة بلوك ) 6قم 52 90000 

طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   25 بتا6يخ  بمكنا1  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 802.

745I

MJ MANAGEMENT

فرتن بسنس انفست طرنس
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

MJ MANAGEMENT

 3RUE IBN TOUMART

 RESIDENCES HIKMAT 2EME

 ETAGE N4 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

فرتن بسنس انفست طرنس شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طو6 التصفية)

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي طنجة - 

90000 طنجة املغرب.

حل شركة
6قم التقييد في السجل التجا6ي 

.(05(95

الوحيدا  الشريك  قرا6  بمقت�سى 

تقر6   202( دجنبر   09 في  ملؤ6خ 

ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 

بسنس  فرتن  الوحيد  الشريك  ذات 

6أسمالها  مشلغ  طرنس  انفست 

مقرها  وعنوا3  د6هم   (00.000

طنجة   90000  - طنجة  اإلجتماعي 

املغرب نتيجة ل : قلة العمل.

زنقة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

سجلماسة أبي الجرير طشا6ي مجمع 

علي الشريف 6قم 5) طنجة - 90000 

طنجة املغرب. 

و عي3:

و  بومليك  عشيد  السيد)ة) 
عادل  اقامة  ايفني  زنقة  عنوانه)ا) 

 90000 طنجة   24 6قم   8 الطابق 

طنجة املغرب كمصفي )ة) للشركة.

الحدود  اإلقتضاء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تشليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية : 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   25 بتا6يخ  بطنجة  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 193.

741I

BRIF BUSINESS OFFICE

 STE AIT HANOUN CARS
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BRIF BUSINESS OFFICE

 AVENUE MOHAMED V N° 13

 APP 3 BEN GUÉRIR ، 43150،

BEN GUERIR MAROC

 STE AIT HANOUN CARS SARL

AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي حي الو6دة 
6قم 237 ابن جرير - 50)43 ابن 

جرير املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

309(

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   2022 يناير   2(

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AIT HANOUN CARS SARL AU

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيا6ات بدو3 سائق.

عنوا3 املقر االجتماعي : حي الو6دة 
ابن   43(50  - جرير  ابن   237 6قم 

جرير املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:

السيد اليا1 ايت حنو3 : 000.) 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

حنو3  ايت  اليا1  السيد 

ابن   237 6قم  الو6دة  حي  عنوانه)ا) 

جرير 50)43 ابن جرير املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

حنو3  ايت  اليا1  السيد 

ابن   237 6قم  الو6دة  حي  عنوانه)ا) 

جرير 50)43 ابن جرير املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بابن جرير بتا6يخ )) فبراير 

2022 تحت 6قم 53.

747I

مينا6ة فينانس جروب

SAFA PROMOTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

مينا6ة فينانس جروب

52 شا6ع موالي 6شيد شقة 6قم 

7 الطابق الرابع جليز مراكش ، 

40000، مراكش املغرب

SAFA PROMOTION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي ساحة 

1) نونبر اقامة مراكش بالزا جليز - 

40000 مراكش املغرب.

وفاة شريك

6قم التقييد في السجل التجا6ي 

.3((1(

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤ6خ في )2 دجنبر )202 تم اإلعالم 

بوفاة الشريك امرام از6وال و توزيع 

لرسم   
ً
تشعا الو6ثة  على  حصصه 

 202( نونبر   30 في  املؤ6خ  اإل6اثة 

بالشكل األتي :

 850  ، شنطال ازوالي  السيد)ة) 

حصة .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما16   02 بتا6يخ  بمراكش  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 33444).

748I
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SACO CONSEIL

SOTRAVUB
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
6فع 6أسمال الشركة

SACO CONSEIL
 SOCOMA ASKEJOUR IMM N
 956 3EME ETAGE NUMERO

 6 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

SOTRAVUB شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي تجزئة لو 
غوبي عما6ة )) الطابق الثاني شقة 
6قم 2) االزدها6 مراكش - 40000 

مراكش املغرب.
6فع 6أسمال الشركة

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.(058(3

الوحيد  الشريك  قرا6  بمقت�سى 
تم   2022 فبراير   (1 في  املؤ6خ 
قد6ه  بمشلغ  الشركة  6أسمال  6فع 
»900.000 د6هم« أي من »00.000) 
عن  د6هم«   (.000.000« إلى  د6هم« 
أو  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما16   02 بتا6يخ  بمراكش  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 33484).
749I

مينا6ة فينانس جروب

SAFA PROMOTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي3 مسير جديد للشركة

مينا6ة فينانس جروب
52 شا6ع موالي 6شيد شقة 6قم 
7 الطابق الرابع جليز مراكش ، 

40000، مراكش املغرب
SAFA PROMOTION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي ساحة 
1) نونبر اقامة مراكش بالزا جليز - 

40000 مراكش املغرب.
تعيي3 مسير جديد للشركة

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.3((1(

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

)202 تم تعيي3  )2 دجنبر  املؤ6خ في 

مسير جديد للشركة السيد)ة) جكوب 

از6وال و شنطال ازوالي كمسير آخر

تشعا لوفاة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما16   02 بتا6يخ  بمراكش  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 33444).

750I

SUD INVEST CONSULTING

DESIGN 31

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة

SUD INVEST CONSULTING

زنقة القشطا3 ا6يكي اقامة ايزيس 

 GUELIZ، (( الطابق 2 الشقة 6قم

40000، MARRAKECH MAROC

DESIGN 31 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 6قم 

208 الحي الصناعي مكتب 6قم )) 

الطابق) طريق اسفي - 0))40 

مراكش املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة

6قم التقييد في السجل التجا6ي 

.4033(

الوحيد  الشريك  قرا6  بمقت�سى 

املؤ6خ في 27 دجنبر )202 تم تحويل 

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

»6قم 208 الحي الصناعي مكتب 6قم 

 40((0  - طريق اسفي  الطابق)   ((

زنقة 6حال   31« إلى  مراكش املغرب« 

بن احمد شقة 6قم 7) جليز - 40000 

مراكش املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما16   0( بتا6يخ  بمراكش  التجا6ية 

2022 تحت 6قم )3340).

75(I

ste imtiyaz conseils sarl

BILZIR IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

ste imtiyaz conseils sarl
) زنقة العربية السعودية الطابق 
االول ثقة 6قم 5 املدينة الجديدة 

فا1 ، 30000، فا1 املغرب
BILZIR IMMOBILIER شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي : الطابق 

االول 6قم 1 زنقة واد 6شاشة نرجس 
1 فا1 - 30000 فا1 املغرب.

قفل التصفية
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

.39455
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
)202 تقر6 حل  )0 دجنبر  املؤ6خ في 
شركة ذات   BILZIR IMMOBILIER
6أسمالها  مشلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها  وعنوا3  د6هم   100.000,00
زنقة   1 اإلجتماعي الطابق االول 6قم 
واد 6شاشة نرجس 1 فا1 - 30000 
نشاط  لتوقف  نتيجة  املغرب  فا1 

الشركة
و عي3:

و  الز6ا6ي  بوشتى  السيد)ة) 
 9 الرقم  الو  واد  زنقة  عنوانه)ا) 
نرجس 1 فا1 30000 فا1 املغرب 

كمصفي )ة) للشركة.
و  الز6ا6ي  محمد  السيد)ة) 
عنوانه)ا) 6قم 95 اقامة مليكة شقة 
 30000 1 شا6ع املجد نرجس فاا1 

فا1 املغرب كمصفي )ة) للشركة.
و  هربيل  محمد  السيد)ة) 
الرشاشة  واد  زنقة   1 عنوانه)ا) 
نرجس 1 فا1 30000 فا1 املغرب 

كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
وفي الطابق   202( دجنبر   0( بتا6يخ 
االول 6قم 1 زنقة واد 6شاشة نرجس 

1 فا1 - 30000 فا1 املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما16   0( بتا6يخ  بفا1  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 091).
752I

GRAFCO SARL AU

NOUVEAU PHENIX ARABE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GRAFCO SARL AU

 N°15 RUE TELEMCAN

 RESIDENCE GHITA MEKNES ،

50000، MEKNES MAROC

 NOUVEAU PHENIX ARABE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 6قم5) 
زنقة تلمسا3 عما6ة غيتة - 50000 

مكنا1 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

55555

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   ((

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.NOUVEAU PHENIX ARABE

غرض الشركة بإيجاز : االستغالل 

الفالحي .
6قم5)   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
 50000  - زنقة تلمسا3 عما6ة غيتة 

مكنا1 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
علوي  املصطفى  موالي  السيد 

د6هم   (00 بقيمة  حصة   (.000  :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
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علوي  املصطفى  موالي  السيد 

مكنا1   50000 املغرب  عنوانه)ا) 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

علوي  املصطفى  موالي  السيد 

مكنا1   50000 املغرب  عنوانه)ا) 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما16   0( بتا6يخ  بمكنا1  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 801.

753I

FINCOSA MARRAKECH

AMAAOUNE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FINCOSA MARRAKECH

شا6ع عشد الكريم الخطابي اقامة 

6قية عما6ة 80) بلوك B الطابق 

االول الشقة 7 ، 40000، مراكش 

املغرب

AMAAOUNE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 6قم 953 

تجزئة سوكوما - 40000 مراكش 

املغرب.

تفويت حصص

6قم التقييد في السجل التجا6ي 

.33755

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   202( يونيو   28 في  املؤ6خ 

املصادقة على :

اوبيكي  حميد  )ة)  السيد  تفويت 

 25 أصل  من  اجتماعية  حصة   25

حصة لفائدة السيد )ة) احمد اوبيكي 

بتا6يخ 08 أكتوبر )202.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

فبراير   (( بتا6يخ  بمراكش  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 32841).

754I

FIDUCIAIRE AKIF

AJY NEGOCE PRO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AKIF
 BD CHEFCHAOUNI N°(9

 RESIDENCE GARDEN ETAGE 1
 BUREAU 4 AIN SEBAA ، 20580،

CASABLANCA MAROC
AJY NEGOCE PRO شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي مجموعة 
التقدم ج ه 2 6قم 7) الطابق 2 
البرنو�سي - 0)201 الدا6الشيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
534213

 (4 في  مؤ6خ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   2022 فبراير 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 AJY  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.NEGOCE PRO
بيع   :  : بإيجاز  الشركة  غرض 
صناعية  معدات  و  لوازم  شراء  و 

إستيراد و تصدير.
عنوا3 املقر االجتماعي : مجموعة 
 2 الطابق   (7 6قم   2 ه  ج  التقدم 
الدا6الشيضاء   201(0  - البرنو�سي 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
 (.000  : أمزيم  يوسف  السيد 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  أمزيم  يوسف  السيد 
9 عي3  8 شقة  إقامة الششاب عما6ة 
السشع 20500 الدا6الشيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  أمزيم  يوسف  السيد 
9 عي3  8 شقة  إقامة الششاب عما6ة 

السشع 20500 الدا6الشيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

فبراير 2022 تحت 6قم 4724)8.
755I

FIDASSURCO

هدروراف
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDASSURCO
 MASSIRA 1 C SAKAN AKARI

 IMM 95 1ER ETAGE APPT 17 ،
40000، MARRAKECH MAROC
هد6و6اف شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي املسيرة ) 
بلوك 1 6قم 242 مراكش - 40000 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
(23((5

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   (4
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

هد6و6اف .
غرض الشركة بإيجاز : الشناء .

عنوا3 املقر االجتماعي : املسيرة ) 
بلوك 1 6قم 242 مراكش - 40000 

مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
السيد عماد 6فيق : 000.) حصة 

بقيمة 00) د6هم للحصة.
بقيمة   (000  : السيد عماد 6فيق 

00) د6هم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  6فيق  عماد  السيد 
املسيرة ) بلوك 1 6قم 242 مراكش 

40000 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  6فيق  عماد  السيد 
املسيرة ) بلوك 1 6قم 242 مراكش 

40000 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   25 بتا6يخ  بمراكش  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 33303).
751I

FINCOSA MARRAKECH

AMAAOUNE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة

FINCOSA MARRAKECH
شا6ع عشد الكريم الخطابي اقامة 
6قية عما6ة 80) بلوك B الطابق 

االول الشقة 7 ، 40000، مراكش 
املغرب

AMAAOUNE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

و عنوا3 مقرها االجتماعي 6قم 953 
تجزئة سوكوما- 40000 مراكش 
تحويل الشكل القانوني للشركة

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.33755

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
)202 تم تحويل  28 يونيو  املؤ6خ في 
الشكل القانوني للشركة من »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة« إلى »شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   (( بتا6يخ  بمراكش  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 32841).
757I
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شركة جافري نكوس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 LMHAMID 5 NR941
 MARRAKECH marrakech،
40000، marrakech maroc

شركة جافري نكو1 شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي حي نزالة 
) سيدي بوعثما3 سيدي سيدي 
بوعثما3 43303 سيدي بوعثما3 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

3097
في  مؤ6خ  موثق  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   0(
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
شركة   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

جافري نكو1.
أعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

متنوعة أو إنشاءات
- التفاوض.

: حي نزالة  عنوا3 املقر االجتماعي 
سيدي  سيدي  بوعثما3  سيدي   (
بوعثما3  سيدي   43303 بوعثما3 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (50.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
 500  : فريندي  جمال  السيد 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة.
السيد يوسف عريب : 500 حصة 

بقيمة 00) د6هم للحصة.
السيد أحمد د6هما3 : 500 حصة 

بقيمة 00) د6هم للحصة.
 50000  : فريندي  جمال  السيد 

بقيمة 500 د6هم.
 50000  : عريب  يوسف  السيد 

بقيمة 500 د6هم.
 50000  : د6هما3  أحمد  السيد 

بقيمة 500 د6هم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  فريندي  جمال  السيد 
 43303 ) سيدي بوعثما3  حي نزالة 

سيدي بوعثما3 املغرب.
عنوانه)ا)  عريب  يوسف  السيد 

مراكش 40000 مراكش املغرب.
عنوانه)ا)  د6هما3  أحمد  السيد 

مراكش 40000 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  فريندي  جمال  السيد 
 43303 ) سيدي بوعثما3  حي نزالة 

سيدي بوعثما3 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بابن جرير بتا6يخ )) فبراير 

2022 تحت 6قم 21.
758I

LA VIE FISCALE

DOUZI CASH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LA VIE FISCALE
 RUE LAKHDAR GHILANE IMM
 MEHDAOUI 2EME ETAGE N°05

، 60000، OUJDA MAROC
DOUZI CASH شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي زنقة بني 
مرين عما6ة العلج الطابق الثاني 

شقة 6قم 5) وجدة - 10000 وجدة 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
38825

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   2022 يناير   2(
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. DOUZI CASH
تحويل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األموال .
زنقة بني   : عنوا3 املقر االجتماعي 
الثاني  الطابق  العلج  عما6ة  مرين 
10000 وجدة   - 5) وجدة  شقة 6قم 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
السيد عشد الحميد دوزي : 000.) 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
دوزي  الحميد  عشد  السيد 
جشاليا  زنقة  القد1  حي  عنوانه)ا) 
6قم )) وجدة 10000 وجدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

دوزي  الحميد  عشد  السيد 
جشاليا  زنقة  القد1  حي  عنوانه)ا) 

6قم )) وجدة 10000 وجدة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   2( بتا6يخ  بوجدة  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 3)1.
759I

ائتمانية الراحة

املغرب
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية الراحة
48 شا6ع محمد الخامس تجزئة 
الصافي برشيد برشيد، 00)21، 

MAROC برشيد
املغرب شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 518 
تجزئة التسير 2 برشيد 00)21 

برشيد املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

(133(

 02 في  مؤ6خ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   2022 ما16 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء بمختصر تسميتها : املغرب.

تاجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

إكسسوا6ات أو قطع غيا6 للسيا6ات 

- منعش عقا6ي - التجا6ة.

 518  : االجتماعي  املقر  عنوا3 

 21(00 برشيد   2 التسير  تجزئة 

برشيد املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:

 (.000  : بزيوي  حسن  السيد 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة.

السيد حسن بزيوي : 000) بقيمة 

00) د6هم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بزيوي  حسن  السيد 

 21(00 برشيد  شامة  تجزئة   (21

برشيد املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  بزيوي  حسن  السيد 

 21(00 برشيد  شامة  تجزئة   (21

برشيد املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما16   02 بتا6يخ  ببرشيد  االبتدائية 

2022 تحت 6قم 224.

710I
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LA VIE FISCALE

CAMELIA EXPRESS 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LA VIE FISCALE

 RUE LAKHDAR GHILANE IMM

 MEHDAOUI 2EME ETAGE N°05

، 60000، OUJDA MAROC

 CAMELIA EXPRESS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي زنقة بني 

مرين عما6ة العلج الطابق الثاني 

شقة 6قم 5) - 10000 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

38809

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   2022 يناير   (0

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CAMELIA EXPRESS

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السلع.
زنقة بني   : عنوا3 املقر االجتماعي 

الثاني  الطابق  العلج  عما6ة  مرين 

شقة 6قم 5) - 10000 وجدة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:

 500  : بنيونس  عيساوي  السيد 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة.

السيد محمد عزوزي : 500 حصة 

بقيمة 00) د6هم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عيساوي بنيونس عنوانه)ا) 

 ( الهناء  السراق  السالم عوينة  حي 
6قم 01) 10000 وجدة املغرب.

عنوانه)ا)  عزوزي  محمد  السيد 
0)6قم  أ  حي السالم عوينة السراق 

)) 10000 وجدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عيساوي بنيونس عنوانه)ا) 
 ( الهناء  السراق  السالم عوينة  حي 

6قم 01) 10000 وجدة املغرب
عنوانه)ا)  عزوزي  محمد  السيد 
0)6قم  أ  حي السالم عوينة السراق 

)) 10000 وجدة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   (8 بتا6يخ  بوجدة  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 591.

71(I

ANDERSEN CONSULTING

 TIMLET KASBAH DES
THUYAS SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وفاة شريك

ANDERSEN CONSULTING
 RUE DE GRENADE, PARC 29
 BROOKS ، 90030، TANGER

MAROC
 TIMLET KASBAH DES THUYAS

SARL شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي كلم 42) 
طريق اكادير جماعة دمينتاوت 

عمالة شيشاوة - 050)4 مراكش 
املغرب.

وفاة شريك
6قم التقييد في السجل التجا6ي 

.(5005
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   202( أكتوبر   (8 في  املؤ6خ 
اإلعالم بوفاة الشريك محمد القاد6ي 
الحسني اليمني و توزيع حصصه على 
 لرسم اإل6اثة املؤ6خ في 9) 

ً
الو6ثة تشعا

ماي )202 بالشكل األتي :
السيد)ة) دو6تي القاد6ي الحسني 

اليمني ، 012.) حصة .
املكي القاد6ي الحسني  السيد)ة) 

اليمني ، 4.959 حصة .

القاد6ي  ياسمينة  السيد)ة) 

الحسني اليمني ، 2.479 حصة .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما16   0( بتا6يخ  بمراكش  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 2452.

712I

LABRASS MULTISERVICES SARL

 STE JAWHARA LAAYOUNE
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LABRASS MULTISERVICES SARL
6قم )2 شا6ع االمير موالي عشد هللا ، 

70000، العيو3 املغرب

 STE JAWHARA LAAYOUNE

SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي حي 

السعادة الزنقة 4) 6قم )) العيو3 - 

70000 العيو3 املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

40407

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   (4

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 JAWHARA LAAYOUNE SARL

.AU

بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

التوزيع   - املالبس الجاهزة والعطو6 

 - التجا6ة   - والتصدير  االستيراد   -

العامة  التجا6ة  املنتاجات-  أعمال 

للتجا6ة  والوطني  الدولي  النقل 

العامة..

حي   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
السعادة الزنقة 4) 6قم )) العيو3 - 

70000 العيو3 املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
 (.000  : كمني  خولة  السيدة 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة.
 (.000  : كمني  خولة  السيدة 

بقيمة 00) د6هم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة خولة كمني عنوانه)ا) حي 
عما6ة  الحاجب  زنقة  االسماعيلية 
 70000 العيو3   02 شقة   47 6قم 

العيو3 املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة خولة كمني عنوانه)ا) حي 
عما6ة  الحاجب  زنقة  االسماعيلية 
 70000 العيو3   02 6قم   47 6قم 

العيو3 املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   2( االبتدائية بالعيو3 بتا6يخ 

2022 تحت 6قم 418.
713I

derdab compta

زويتن انفست
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

derdab compta
 RES MARIA LOUISA 7

 MOUTOUK ROUDANI E.SOL
N.5 ، 90000، tanger maroc

زويت3 انفست شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي حي 

سو6يا3 زنقة احمد السكريج 6قم 
21 كراج 6قم ب طنجة - 90000 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
(23923
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في  مؤ6خ  موثق  عقد  بمقت�سى 

القانو3  إعداد  تم   2022 يناير   0(

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

زويت3   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

انفست.

ممول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الحفالت .

حي   : االجتماعي  املقر  عنوا3 

سو6يا3 زنقة احمد السكريج 6قم 21 

90000 طنجة   - كراج 6قم ب طنجة 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:

السيد 6بيع زويتي3 : 000.) حصة 

بقيمة 00) د6هم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

حي  السيد 6بيع زويتي3 عنوانه)ا) 

السو6يي3 زنقة احمد السكريج 6قم 

21 طنجة 90000 طنجة املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

حي  السيد 6بيع زويتي3 عنوانه)ا) 

السو6يي3 زنقة احمد السكيرج 6قم 

21 طنجة 90000 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   27 بتا6يخ  بطنجة  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 833.

714I

ANDERSEN CONSULTING

 TIMLET KASBAH DES

THUYAS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ANDERSEN CONSULTING

 RUE DE GRENADE, PARC 29

 BROOKS ، 90030، TANGER

MAROC

 TIMLET KASBAH DES THUYAS

SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي كلم 42) 

طريق اكادير جماعة دمينتاوت 

عمالة شيشاوة - 050)4 مراكش 

املغرب.

تفويت حصص
6قم التقييد في السجل التجا6ي 

.(5005

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   202( أكتوبر   (8 في  املؤ6خ 

املصادقة على :

املالك  عشد  )ة)  السيد  تفويت 

القاد6ي 700.) حصة اجتماعية من 

السيد  لفائدة  حصة   3.400 أصل 

أكتوبر   (8 خالد القاد6ي بتا6يخ  )ة) 

.202(

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

ما16   0( بتا6يخ  بمراكش  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 2452.

715I

الناظو6 للحسابات

THE THREE FRIENDS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

الناظو6 للحسابات

شا6ع االمير سيدي محمد الحي 

االدا6ي سيتي املحمدية بلوك د 

الطابق الثاني 6قم 5 ، 12000، 

الناظو6 املغرب

THE THREE FRIENDS شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طو6 

التصفية)

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي حي االمل 
بن طيب الد6يوش 12253 الد6يوش 

املغرب.
حل شركة

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.((7

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقر6 حل   2022 يناير   03 املؤ6خ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
مشلغ   THE THREE FRIENDS
وعنوا3  د6هم   (00.000 6أسمالها 
مقرها اإلجتماعي حي االمل بن طيب 
املغرب  الد6يوش   12253 الد6يوش 
ملشتغى  الوصول  عدم   : ل  نتيجة 

الشركة.
و حدد مقر التصفية ب حي االمل 
12253 الد6يوش  بن طيب الد6يوش 

املغرب. 
و عي3:

بالل شيلح و عنوانه)ا)  السيد)ة) 
دوا6 اعيادا امهاجر الد6يوش 12253 
)ة)  كمصفي  املغرب  الد6يوش 

للشركة.
الحدود  اإلقتضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تشليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية : 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
8) يناير  االبتدائية بالد6يوش بتا6يخ 

2022 تحت 6قم 7.
711I

ائتمانية الشريفي مشا6ك

شركة بيست بيزنيس 
 Ste BEST انفيستمنت

BUSINESS INVESTMENTS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية الشريفي مشا6ك
حي الرجافاهلل بلوك 1 الزنقة 05 
6قم 03 كلميم ، 000)8، كلميم 

املعرب
شركة بيست بيزنيس انفيستمنت 

 Ste BEST BUSINESS
INVESTMENTS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي حي 

القصشة بلوك 7 6قم 43 - 84000 

طاطا املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

705

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   2022 يناير   05

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

شركة   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

 Ste BEST بيست بيزنيس انفيستمنت

.BUSINESS INVESTMENTS

الشناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

واالشغال املختلفة

بيع ادوات املكاتب

وسيط تجا6ي.

حي   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
 84000  -  43 6قم   7 القصشة بلوك 

طاطا املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:

السيد حسا3 عمر : 000.) حصة 

بقيمة 00) د6هم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

حي  السيد حسا3 عمر عنوانه)ا) 
 84000  4( 6قم   7 بلوك  القصشة 

طاطا املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

حي  السيد حسا3 عمر عنوانه)ا) 
 84000  4( 6قم   7 بلوك  القصشة 

طاطا املغرب
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   (7 بتا6يخ  بطاطا  االبتدائية 

2022 تحت 6قم 133/2022.

717I

موثقة

BERKANE-S-SBOARD
إعال3 متعدد القرا6ات

موثقة

7)2 شا6ع ابراهيم الروداني، 

التقاطع،اقامة الفتح الطابق 

األول، 6قم 02، طريق الجديدة، 

الدا6 الشيضا ء. 7)2 شا6ع ابراهيم 

الروداني، التقاطع،اقامة الفتح 

الطابق األول، 6قم 02، طريق 

الجديدة، الدا6 الشيضا ء، 20000، 

الدا6 الشيضاء املغرب

BERKANE-S-SBOARD »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوا3 مقرها االجتماعي: اقامة 

يافت ، عما6ة أ ، شا6ع كو6نيش ، 

سيدي محمد بن عشد هللا ، الطابق 

الساد1 ، مكتب 10)-20000 - 

20450 الدا6 الشيضاء املغرب.

»إعال3 متعدد القرا6ات«

6قم التقييد في السجل التجا6ي: 

.7978

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤ6خ في 08 فبراير 2022

تم اتخاذ القرا6ات التالية: 

قرا6 6قم ): الذي ينص على مايلي: 

السيد  اإلبقاء  العام  الجمع  قر6 

فرانك ألبرت أوغست بيلو3 كمدير 

وحيد لفترة غير محدودة

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند 6قم ): الذي ينص على مايلي: 

من النظام   (1 و   (4 تعديل املادتي3 

األسا�سي.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 0( بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

ما16 2022 تحت 6قم )497)8.

718I

ANDERSEN CONSULTING

 TIMLET KASBAH DES

THUYAS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي3 مسير جديد للشركة

ANDERSEN CONSULTING

 RUE DE GRENADE, PARC 29

 BROOKS ، 90030، TANGER

MAROC

 TIMLET KASBAH DES THUYAS

SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي كلم 42) 

طريق اكادير جماعة دمينتاوت 

عمالة شيشاوة - 050)4 مراكش 

املغرب.

تعيي3 مسير جديد للشركة
6قم التقييد في السجل التجا6ي 

.(5005

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤ6خ في 8) أكتوبر )202 تم تعيي3 

السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

ياسمينة  اليمني  الحسني  القاد6ي 

كمسير آخر

تشعا لوفاة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما16   0( بتا6يخ  بمراكش  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 2452.

719I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

SCI D.Y. SYBIL
شركة التضامن

تغيير نشاط الشركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شا6ع مو6يتانيا صندوق البريد 

2109 ، 40000، مراكش املغرب

SCI D.Y. SYBIL شركة التضامن

وعنوا3 مقرها االجتماعي 6قم 42 

د6ب زمرا3 حي بريمة بلدية مشوا6 

املنا6ة - 40000 مراكش املغرب.

تغيير نشاط الشركة
6قم التقييد في السجل التجا6ي 

.(0394(

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تغيير   2022 يناير   (7 في  املؤ6خ 
وإيجا6  »تأجير  من  الشركة  نشاط 
األ6ا�سي واملساكن أو املشاني التجا6ية, 
املكاتب أو الفيالت« إلى »تأجير جميع 

املشاني املفروشة«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما16   0( بتا6يخ  بمراكش  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 33421).
770I

الناظو6 للحسابات

THE THREE FRIENDS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

الناظو6 للحسابات
شا6ع االمير سيدي محمد الحي 
االدا6ي سيتي املحمدية بلوك د 
الطابق الثاني 6قم 5 ، 12000، 

الناظو6 املغرب
THE THREE FRIENDS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي : حي االمل 
بن طيب الد6يوش 12253 الد6يوش 

املغرب.
قفل التصفية

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
.((7

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقر6 حل   2022 يناير   (0 املؤ6خ في 
شركة   THE THREE FRIENDS
مشلغ  املحدودة  املسؤولية  ذات 
وعنوا3  د6هم   (00.000 6أسمالها 
مقرها اإلجتماعي حي االمل بن طيب 
املغرب  الد6يوش   12253 الد6يوش 
ملشتغى  الوصول  ل-عدم  نتيجة 

الشركة.
و عي3:

بالل شيلح و عنوانه)ا)  السيد)ة) 
 12253 دوا6 اعيادا امهاجرالد6يوش 
)ة)  كمصفي  املغرب  الد6يوش 

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
وفي حي االمل   2022 يناير   03 بتا6يخ 
12253 الد6يوش  بن طيب الد6يوش 

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
8) يناير  االبتدائية بالد6يوش بتا6يخ 

2022 تحت 6قم 7.
77(I

STE GLOBADIS

غلوباديس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

STE GLOBADIS
 N°422 LOT ESSANAOUBAR
 AL IZDIHAR MARRAKECH ،
40070، MARRAKECH MAROC
غلوباديس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طو6 التصفية)
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 6قم 422 
تجزئة الصنوبر االزدها6 مراكش - 

40070 مراكش املغرب.
حل شركة

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.2523

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
2022 تقر6 حل  09 فبراير  املؤ6خ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
 (0.000 6أسمالها  مشلغ  غلوباديس 
د6هم وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 6قم 
422 تجزئة الصنوبر االزدها6 مراكش 
 : مراكش املغرب نتيجة ل   40070  -
ازمة اقتصادية وانعدام ا ملوا6د لال 

نطالقة.
و حدد مقر التصفية ب 6قم 422 
 - مراكش  االزدها6  الصنوبر  تجزئة 

40070 مراكش املغرب. 
و عي3:

السيد)ة) اد6يس بهي و عنوانه)ا) 
االزدها6  الصنوبر  تجزئة   422 6قم 
املغرب  مراكش   40070 مراكش 

كمصفي )ة) للشركة.
الحدود  اإلقتضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تشليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية : 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما16   02 بتا6يخ  بمراكش  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 33485).
772I
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FIDALIC CONSEIL

ELYSSA BEAUTY CONCEPT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDALIC CONSEIL
االزدها6 امتداد عما6ة 6قم 8)) ، 

40000، مراكش املغرب
 ELYSSA BEAUTY CONCEPT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي محل 
بالطابق اال6�سي , اقامة مروى شا6ع 
موالي عشد هللا زنقة ابن قودامة حي 
السماللية كيليز - 40000 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
(23(15

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   (8
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ELYSSA BEAUTY CONCEPT
صالو3   : بإيجاز  الشركة  غرض 
لوازم  بيع   , والتجميل  حالقة 

واكسسوا6ات الحالقة.
محل   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
اقامة مروى شا6ع   , بالطابق اال6�سي 
موالي عشد هللا زنقة ابن قودامة حي 
مراكش   40000  - كيليز  السماللية 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
الزهراء  فاطمة  ادغوغي  السيدة 
د6هم   (00 بقيمة  حصة   (.000  :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الزهراء  فاطمة  ادغوغي  السيدة 

 cavaillon  84300 فرنسا  عنوانه)ا) 

فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

الزهراء  فاطمة  ادغوغي  السيدة 

 cavaillon  84300 فرنسا  عنوانه)ا) 

فرنسا

تم اإليداع القانوني ب- بتا6يخ 28 

فبراير 2022 تحت 6قم 2311.

773I

FIDUCIAIRE OTHMANE

 AL BARARI FOR GREEN

INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE OTHMANE

 kenitra ، 14000، KENITRA

MAROC

 AL BARARI FOR GREEN INVEST

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي الطابق 

السفلي محل 6قم 1) شا6ع محمد 

الحنصالي اقامة 6يا3 - 4000) 

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

1434(

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   2022 يناير   (7

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 AL  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BARARI FOR GREEN INVEST

عمليات   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اإلدا6ة الز6اعية.

الطابق   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
شا6ع محمد   (1 6قم  السفلي محل 
 (4000  - 6يا3  اقامة  الحنصالي 

القنيطرة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
السيد 6ضوا3 هللا العطالتي : 330 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة.
السيد حميد الراكبي : 330 حصة 

بقيمة 00) د6هم للحصة.
حصة   340  : 6باح  عزيز  السيد 

بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
العطالتي  هللا  6ضوا3  السيد 
حي   51 6قم   (9 زنقة  عنوانه)ا) 

معمو6ة 4000) القنيطرة املغرب.
عنوانه)ا)  الراكبي  حميد  السيد 
زنقة 22 6قم )70 حي اال6شاد 4000) 

القنيطرة املغرب.
 57 عنوانه)ا)  6باح  عزيز  السيد 
زنقة سشو عما6ة تانسيفت الشقة 5) 

4000) القنيطرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
العطالتي  هللا  6ضوا3  السيد 
حي   51 6قم   (9 زنقة  عنوانه)ا) 

معمو6ة 4000) القنيطرة املغرب
 57 عنوانه)ا)  6باح  عزيز  السيد 
زنقة سشو عما6ة تانسيفت الشقة 5) 

4000) القنيطرة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتا6يخ )2 فبراير 

2022 تحت 6قم 90492.
774I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

CLINIQUE L›AEROPORT
إعال3 متعدد القرا6ات

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شا6ع مو6يتانيا صندوق البريد 
2109 ، 40000، مراكش املغرب

CLINIQUE L›AEROPORT »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد«
وعنوا3 مقرها االجتماعي: 394 شا6ع 

محاميد 3 شا6ع مطا6 غماسة - 
40000 مراكش املغرب.
»إعال3 متعدد القرا6ات«

6قم التقييد في السجل التجا6ي: 
.70477

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤ6خ في )2 فبراير 2022

تم اتخاذ القرا6ات التالية: 
قرا6 6قم ): الذي ينص على مايلي: 
من  حنيش  طا6ق  السيد  استقالة 
مهامه كمسير وحيد و تعيي3 السيد 

محمد عامر 6مضاوي كمسير وحيد
قرا6 6قم 2: الذي ينص على مايلي: 
منح توقيع الشركات املصرفية بشكل 
قيود  أي  وبدو3  ومنفصل  فردي 

للسيد محمد عامر 6مضاوي
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند 6قم ): الذي ينص على مايلي: 
من   (3 املادة  تعديل  على  املوافقة 

القانو3 االسا�سي للشركة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما16   02 بتا6يخ  بمراكش  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 33442).
775I

ste cofiguer sarl

STE SERVICE GARAGE D›OR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ste cofiguer sarl
 av guennad tayeb 1 etage n3
guercif ، 35100، guercif maroc
 STE SERVICE GARAGE D›OR

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي تجزئة 
الحرية 6قم 240 الطابق السفلي - 

00)35 جرسيف املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

 EN : 6قم التقييد في السجل التجا6ي
COUR
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في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   2022 يناير   04
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SERVICE GARAGE D’OR
غرض الشركة بإيجاز : ميكانيك

- التجا6ة في اجهزة السيا6ات
- وسيط تجا6ي.

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
 - السفلي  الطابق   240 6قم  الحرية 

00)35 جرسيف املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
 (.000  : السيد ايكن عشد املجيد 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد ايكن عشد املجيد عنوانه)ا) 
 35(00 هوا6ة  كامشير  حرشة  دوا6 

جرسيف املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ايكن عشد املجيد عنوانه)ا) 
 35(00 هوا6ة  كامشير  حرشة  دوا6 

جرسيف املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بجرسيف بتا6يخ )2 فبراير 

2022 تحت 6قم 217).
771I

ديوا3 االستاذ إحسا3 بنسودة

UNIVERTEX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

ديوا3 االستاذ إحسا3 بنسودة
22 شا6ع عمر الخيام بوسجو6 ، 

20200، الدا6الشيضاء املغرب
UNIVERTEX شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي ساحة 1) 
نونبر - 20200 الدا6الشيضاء املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
6قم التقييد في السجل التجا6ي 

.32907
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تحويل   2022 يناير   (2 املؤ6خ في 
للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 20200  - نونبر   (1 »ساحة  من 
»زاوية  إلى  املغرب«  الدا6الشيضاء 
سومية  زنقة  و  عشداملومن  شا6ع 
إقامة شهرزاد 3، الطابق 5 6قم 22 - 

20200 الدا6الشيضاء املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (7 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

يناير 2022 تحت 6قم 808513.
777I

LPS

PROMOFFICE
إعال3 متعدد القرا6ات

LPS
 BD BOURGOGNE ، 20225، (25

CASABLANCA MAROC
PROMOFFICE »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
 RDC :وعنوا3 مقرها االجتماعي

 de la Propriété dite »Ard Lhaj«
 Douar Ouled Sidi Massoud,

 Commune Bouskoura - -
.CASABLANCA MAROC
»إعال3 متعدد القرا6ات«

6قم التقييد في السجل التجا6ي: 
.254789

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤ6خ في 23 فبراير 2022

تم اتخاذ القرا6ات التالية: 
قرا6 6قم ): الذي ينص على مايلي: 

DONATION DE PARTS
قرا6 6قم 2: الذي ينص على مايلي: 

DEMISSION D’UN COGERANT
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند 6قم 7: الذي ينص على مايلي: 

CAPITAL SOCIAL

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 0( بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

ما16 2022 تحت 6قم 4159)8.
778I

CANOCAF SARL

B2A FRUIT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيي3 مسير جديد للشركة

CANOCAF SARL
شا6ع الجيش امللكي زنقة الخنساء 

6قم 7 الطابق الثاني 6قم 03 
 NADOR ،12000 ،6الناظو

MAROC
B2A FRUIT شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي تجزئة 
العمرا3 6قم 779)، سكتو6 3 
سلوا3 - 12702 الناظو6 املغرب.

تعيي3 مسير جديد للشركة
6قم التقييد في السجل التجا6ي 

.2(749
الوحيد  الشريك  قرا6  بمقت�سى 
تم تعيي3   2022 7) فبراير  املؤ6خ في 
مسير جديد للشركة السيد)ة) ملسيح 

ياسي3 كمسير وحيد
تشعا لقشول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضو6 بتا6يخ )0 ما16 

2022 تحت 6قم 338.
779I

MKONSULTING

Excel Capital Management
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MKONSULTING
73 شا6ع أنفا زاوية ) ممر«كلو 
دو بروفونس« شقة 202 الدا6 

الشيضاء، 20250، الدا6 الشيضاء 
املغرب

 Excel Capital Management
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي العما6ة 
GH1 F زاوية طريق شابو و الطريق 
السريع الحضري سيدي مومن - 

20254 الدا6 الشيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
532517

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   2022 يناير   24
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 Excel  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.Capital Management
شراء،   : بإيجاز  الشركة  غرض 
جميع  وبيع  إدا6ة  كراء،  تأجير، 

العقا6ات املشنية أو غير املشنية.
العما6ة   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
زاوية طريق شابو و الطريق   GH( F
 - مومن  سيدي  الحضري  السريع 

20254 الدا6 الشيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (0.000 الشركة:  6أسمال  مشلغ 

د6هم، مقسم كالتالي:
السيد شيشاني أحمد : 00) حصة 

بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  أحمد  شيشاني  السيد 
10، حي تمسيت، عي3 السشع 20254 

الدا6 الشيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  أحمد  شيشاني  السيد 
10، حي تمسيت، عي3 السشع 20254 

الدا6 الشيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (5 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

فبراير 2022 تحت 6قم 5923.
780I



4881 الجريدة الرسميةعدد 5707 - 3) شعشا3 443) )1) ما16 2022) 

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

AGA PARK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

6فع 6أسمال الشركة
ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شا6ع مو6يتانيا صندوق البريد 
2109 ، 40000، مراكش املغرب

AGA PARK شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي كا6ي اد3 
شقة ب 52 الطابق الخامس مكتب 
6قم ) شا6ع محمد الخامس كليز - 

40000 مراكش املغرب.
6فع 6أسمال الشركة

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.(00(25

العام  الجمع  بمقت�سى 
فبراير   (4 في  املؤ6خ  اإلستثنائي 
الشركة  6أسمال  6فع  تم   2022
د6هم«   690.000,00« قد6ه  بمشلغ 
إلى  د6هم«   10.000,00« من  أي 
طريق  عن  د6هم«   700.000,00«
الشركة  ديو3  مع  مقاصة  إجراء   :

املحددة املقدا6 و املستحقة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما16   02 بتا6يخ  بمراكش  التجا6ية 

2022 تحت 6قم )3344).
78(I

KHALFI SAKANI IMMO

شركة خلفي سكني ايمو سارل اؤ
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KHALFI SAKANI IMMO
فيال 6قم 31) حمزة )طريق ايموزا6 

فا1 ، 30070، فا1 املغرب
شركة خلفي سكني ايمو سا6ل اؤ 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي فيال 6قم 
31) حمزة )طريق ايموزا6 فا1 

فا1 30070 فا1 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
7(583

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانو3  إعداد  تم   2022 يناير   27
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
شركة   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

خلفي سكني ايمو سا6ل اؤ.
غرض الشركة بإيجاز : بناء املنازل 

وكراء الشقق بدو3 افرشة .
: فيال 6قم  عنوا3 املقر االجتماعي 
فا1  ايموزا6  )طريق  حمزة   (31

فا1 30070 فا1 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عشدالكريم  خلفي  السيد 
 ( حمزة   (31 6قم  فيال  عنوانه)ا) 

طريق ايموزا6 30070 فا1 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عشدالكريم  خلفي  السيد 
 ( حمزة   (31 6قم  فيال  عنوانه)ا) 

طريق ايموزا6 30070 فا1 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   28 بتا6يخ  بفا1  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 051).
782I

FISCOFISC

كوفي أنفيست
شركة ذات املسؤولية املحدودة

إضافة تسمية تجا6ية أو شعا6 

FISCOFISC
 RESIDENCE BADR BD

 MOHAMED V DEUXIEME
 ETAGE N62 FES ، 30000، FES

MAROC
كوفي أنفيست »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوا3 مقرها االجتماعي: 6قم )40 

تجزئة النزهة فا1 - 30000 فا1 

املغرب.

»إضافة تسمية تجا6ية أو شعا6«

6قم التقييد في السجل التجا6ي: 

.14307

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

تقر6   2022 فبراير   22 في  املؤ6خ 

إضافة شعا6 تجا6ي للشركة وهو:

»Le Vlad«

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

ما16   02 بتا6يخ  بفا1  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 34)).

783I

LPS

JNANE EL MAADEB
إعال3 متعدد القرا6ات

LPS

 BD BOURGOGNE ، 20225، (25

CASABLANCA MAROC

JNANE EL MAADEB »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

 Rue 3 :وعنوا3 مقرها االجتماعي

 des Allouettes - - CASABLANCA

.MAROC

»إعال3 متعدد القرا6ات«

6قم التقييد في السجل التجا6ي: 

.228139

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤ6خ في 23 فبراير 2022

تم اتخاذ القرا6ات التالية: 

قرا6 6قم ): الذي ينص على مايلي: 

DONATION DE PARTS

قرا6 6قم 2: الذي ينص على مايلي: 

DEMISSION D’UN COGERANT

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند 6قم 7: الذي ينص على مايلي: 

CAPITAL SOCIAL

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 0( بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

ما16 2022 تحت 6قم 4158)8.

784I

SOCIETE ELEC SALMI TRAVAUX SARL

 SOCIETE ELEC SALMI
TRAVAUX SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 SOCIETE ELEC SALMI TRAVAUX

SARL
6قم 74 قصر العشو6ية فزنا الجرف 

. ، 50000، الراشدية املغرب

 SOCIETE ELEC SALMI TRAVAUX

SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 6قم 

74 قصر العشو6ية فزنا الجرف - 

50000 الراشدية . املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

(5157

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   2022 يناير   (7

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 SOCIETE ELEC SALMI TRAVAUX

. SARL

أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الكهرباء و األشغال املختلفة .
6قم   : االجتماعي  املقر  عنوا3 

 - الجرف  فزنا  العشو6ية  قصر   74

50000 الراشدية . املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:

السيد ابحيحي طا6ق : 500 حصة 

بقيمة 00) د6هم للحصة.

 500  : السيد سلمي عشداللطيف 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
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عشداللطيف  سلمي  السيد 

عنوانه)ا) قصر العشو6ية فزنا عرب 

الصشاح 50000 الراشدية املغرب.

عنوانه)ا)  طا6ق  ابحيحي  السيد 

الصشاح  فزنا عرب  العشو6ية  قصر 

50000 الراشدية املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  طا6ق  ابحيحي  السيد 

بقصر العشو6ية فزنا عرب الصشاح 

50000 الراشدية املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (5 بتا6يخ  بالرشيدية  االبتدائية 

فبراير 2022 تحت 6قم 0)2.

785I

cabinet comptable aziz

ASFI INVEST

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تعيي3 مسير جديد للشركة

cabinet comptable aziz

2 زنقة 4 العهد الجديد ابن امسيك 

، 20450، الدا6الشيضاء املغرب

ASFI INVEST شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 4 زنقة 

فانو - 03)20 الدا6الشيضاء املغرب.

تعيي3 مسير جديد للشركة

6قم التقييد في السجل التجا6ي 

. 499975

الوحيد  الشريك  قرا6  بمقت�سى 

تم تعيي3   2022 يناير   07 املؤ6خ في 

السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

لحسيني عشدالجليل كمسير وحيد

تشعا لقشول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

فبراير 2022 تحت 6قم 7287.

781I

LPS

 SOCIETE IMMOBILIERE AIT
MELLOUL

إعال3 متعدد القرا6ات

LPS
 BD BOURGOGNE ، 20225، (25

CASABLANCA MAROC
 SOCIETE IMMOBILIERE AIT

MELLOUL »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة«

وعنوا3 مقرها االجتماعي: )4), 
 Rue Ibn Fares - - CASABLANCA

.MAROC
»إعال3 متعدد القرا6ات«

6قم التقييد في السجل التجا6ي: 
.(85357

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤ6خ في 23 فبراير 2022

تم اتخاذ القرا6ات التالية: 
قرا6 6قم ): الذي ينص على مايلي: 

DONATION DE PARTS
قرا6 6قم 2: الذي ينص على مايلي: 

DEMISSION D’UN COGERANT
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند 6قم 7: الذي ينص على مايلي: 

CAPITAL SOCIAL
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 0( بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

ما16 2022 تحت 6قم 4151)8.
787I

LPS

 LA JAWHARA DE LA
MEDITERANE
إعال3 متعدد القرا6ات

LPS
 BD BOURGOGNE ، 20225، (25

CASABLANCA MAROC
 LA JAWHARA DE LA

MEDITERANE »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

 Rue ,(39 :وعنوا3 مقرها االجتماعي
 Ibnou Faris - - CASABLANCA

.MAROC
»إعال3 متعدد القرا6ات«

6قم التقييد في السجل التجا6ي: 

.200(95

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤ6خ في 23 فبراير 2022

تم اتخاذ القرا6ات التالية: 

قرا6 6قم ): الذي ينص على مايلي: 

DONATION DE PARTS

قرا6 6قم 2: الذي ينص على مايلي: 

DEMISSION D’UN COGERANT

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند 6قم 7: الذي ينص على مايلي: 

CAPITAL SOCIAL

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 0( بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

ما16 2022 تحت 6قم 4157)8.

788I

cabinet comptable aziz

SALE INVEST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تعيي3 مسير جديد للشركة

cabinet comptable aziz

2 زنقة 4 العهد الجديد ابن امسيك 

، 20450، الدا6الشيضاء املغرب

SALE INVEST شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 4 زنقة 

فانو - 03)20 الدا6الشيضاء املغرب.

تعيي3 مسير جديد للشركة
6قم التقييد في السجل التجا6ي 

. 48(01(

الوحيد  الشريك  قرا6  بمقت�سى 

تم تعيي3   2022 يناير   07 املؤ6خ في 

السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

لحسيني عشدالجليل كمسير وحيد

تشعا لقشول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

فبراير 2022 تحت 6قم 7288.

789I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

CASA EDEN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

6فع 6أسمال الشركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شا6ع مو6يتانيا صندوق البريد 
2109 ، 40000، مراكش املغرب

CASA EDEN شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي كا6ي اد3 
شقة ب 52 الطابق الخامس مكتب 
6قم 4 شا6ع محمد الخامس كليز - 

40000 مراكش املغرب.
6فع 6أسمال الشركة

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.(0(823

العام  الجمع  بمقت�سى 
فبراير   (4 في  املؤ6خ  اإلستثنائي 
الشركة  6أسمال  6فع  تم   2022
د6هم«   690.000,00« قد6ه  بمشلغ 
إلى  د6هم«   10.000,00« من  أي 
طريق  عن  د6هم«   700.000,00«
الشركة  ديو3  مع  مقاصة  إجراء   :

املحددة املقدا6 و املستحقة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما16   02 بتا6يخ  بمراكش  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 33412).
790I

CENTRE DE GESTION TINGHIR 

AFSSOTE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CENTRE DE GESTION TINGHIR
 N°360 AVENUE MOHAMED
 V TINGHIR TINGHIR، 45800،

TINGHIR MAROC
AFSSOTE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي دوا6 ايت 
عتو ويكو جماعة تلمي - 45800 

تنغير املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
37(5
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 (5 في  مؤ6خ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   2022 فبراير 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AFSSOTE
و  الشناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االشغال املختلفة.
: دوا6 ايت  عنوا3 املقر االجتماعي 
عتو ويكو جماعة تلمي - 45800 تنغير 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
السيد لحسن الشاز : 000.) حصة 

بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد لحسن الشاز عنوانه)ا) دوا6 
 45800 ايت عتو ويكو جماعة تلمي 

تنغير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد لحسن الشاز عنوانه)ا) دوا6 
 45800 ايت عتو ويكو جماعة تلمي 

تنغير املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما16   02 بتا6يخ  بتنغير  االبتدائية 

2022 تحت 6قم -.
79(I

cabinet comptable aziz

KAZAK
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيي3 مسير جديد للشركة

cabinet comptable aziz
2 زنقة 4 العهد الجديد ابن امسيك 

، 20450، الدا6الشيضاء املغرب
KAZAK شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي إقامة 

األوكالشتو1 طريق بوبنا - 90040 
طنجة املغرب.

تعيي3 مسير جديد للشركة
6قم التقييد في السجل التجا6ي 

. 58225
الوحيد  الشريك  قرا6  بمقت�سى 
تم تعيي3   2022 يناير   07 املؤ6خ في 
السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 
وحيد  كمسير  عشدالجليل  لحسيني 

تشعا لقشول استقالة املسير.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   24 بتا6يخ  بطنجة  التجا6ية 

2022 تحت 6قم ))3)25.
792I

UGGC

C.E.T.E.A.I
إعال3 متعدد القرا6ات

UGGC
 BOULEVARD AL MASSIRA 97

 AL KHADRA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

C.E.T.E.A.I »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة«

وعنوا3 مقرها االجتماعي: 9))، 
شا6ع املقاومة ، الطابق الخامس 
، مكتب 6قم 20 - - الدا6 الشيضاء 

املغرب.
»إعال3 متعدد القرا6ات«

6قم التقييد في السجل التجا6ي: .
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤ6خ في 8) يناير 2022
تم اتخاذ القرا6ات التالية: 

قرا6 6قم ): الذي ينص على مايلي: 
بتوزيع  يتعلق  كتابي  خطأ  مالحظة 

6أ1 مال الشركة
قرا6 6قم 2: الذي ينص على مايلي: 

قرا6 تصحيح هذا الخطأ الكتابي
قرا6 6قم 3: الذي ينص على مايلي: 
النظام  من   7 و   1 املادتي3  تعديل 

األسا�سي للشركة
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند 6قم 1: الذي ينص على مايلي: 

بند 6قم 7: الذي ينص على مايلي: 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (7 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

فبراير 2022 تحت 6قم 1432.

793I

cabinet comptabe et fiscal benaboud

ماربيوسا ايموبيليي 
 MARABELLOSA

IMMOBILIER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 cabinet comptabe et fiscal

benaboud

 Avenue des Cèdres Branes ، ,51

90000، Tanger Maroc

ما6بيوسا ايموبيليي 

 MARABELLOSA IMMOBILIER

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي زنقة 

عرباوة اقامة برج ياسمي3 بلوك 

C الطابق 3 شقة 6قم 23 طنجة - 

90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

(25023

في  مؤ6خ  موثق  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   2022 يناير   25

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

متشوعة  الشركة  تسمية 

بمختصر  اإلقتضاء  عند 

ايموبيليي  ما6بيوسا   : تسميتها 

.MARABELLOSA IMMOBILIER

االنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقا6ي ، بيع و شراء و كراء و تجهيز 

الشنيات .

زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
بلوك  ياسمي3  برج  اقامة  عرباوة 
 - طنجة   23 شقة 6قم   3 الطابق   C

90000 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (0.000 الشركة:  6أسمال  مشلغ 

د6هم، مقسم كالتالي:
حصة   (00  : السيد أنو6 لشهب 

بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  لشهب  أنو6  السيد 
بلوك 2) توسيعة حي السالم 000)) 

سال املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  لشهب  أنو6  السيد 
اضافي حي السالم   (2 بلوك   (3 6قم 

000)) سال املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما16   0( بتا6يخ  بطنجة  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 954).
794I

cabinet comptabe et fiscal benaboud

 NORA نورا ايموبيليي
IMMOBILIER

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 cabinet comptabe et fiscal
benaboud

 Avenue des Cèdres Branes ، ,51
90000، Tanger Maroc
 NORA نو6ا ايموبيليي

IMMOBILIER شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي زاوية 

طنطا3 وعرباوة إقامة برج ياسمي3 
بلوك B الطابق 2) شقة 6قم 15 - 

90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
(250(9
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في  مؤ6خ  موثق  عقد  بمقت�سى 

القانو3  إعداد  تم   2022 يناير   (2

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

نو6ا   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.NORA IMMOBILIER ايموبيليي

االنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقا6ي ، بيع و شراء و كراء و تجهيز 

الشنيات.

زاوية   : االجتماعي  املقر  عنوا3 

ياسمي3  برج  إقامة  طنطا3 وعرباوة 

 -  15 شقة 6قم   (2 الطابق   B بلوك 

90000 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (0.000 الشركة:  6أسمال  مشلغ 

د6هم، مقسم كالتالي:

 (00  : السيد نصر الدين لشهب 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

لشهب  الدين  نصر  السيد 

 2 6ياض االندلس اشبيليا  عنوانه)ا) 

عما6ة 80 شقة 1 حي الرياض 0000) 

الرباط املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

لشهب  الدين  نصر  السيد 

 2 6ياض االندلس اشبيليا  عنوانه)ا) 

عما6ة 80 شقة 1 حي الرياض 0000) 

الرباط املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما16   0( بتا6يخ  بطنجة  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 952).

795I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

ابن البشير كروب
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
إنشاء فرع تابع للشركة

 AEX ET COM MAROC AUDIT
ET EXPERTISE

زاوية شا6ع محمد الخامس و شا6ع 
ابن كثير إقامة دو1 ما16 6قم 44 ، 

90000، طنجة املغرب
ابن البشير كروب شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 27، شا6ع 
خالد ابن الوليد ، تطوا3 - 93000 

تطوا3 املغرب.
إنشاء فرع تابع للشركة

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.(24715

الوحيد  الشريك  قرا6  بمقت�سى 
املؤ6خ في )3 دجنبر )202 تقر6 إنشاء 
التسمية  تحت  للشركة  تابع  فرع 
ابن البشير كروب و الكائن بالعنوا3 
زاوية شا6ع فا1 وشا6ع مليلة طنجة 
90000 طنجة املغرب و املسير من   -

طرف السيد)ة) ابن البشير محمد.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   2( بتا6يخ  بطنجة  التجا6ية 

2022 تحت 6قم )20)25.
791I

STE DOMICILE CONSEIL

 STE SAIF SERVICE SAKA
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

STE DOMICILE CONSEIL
AV MED V ، 35100، جرسيف 

املغرب
 STE SAIF SERVICE SAKA SARL
AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي دوا6 

ابوطهر3 صاكة جرسيف - 00)35 
جرسيف املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

2249

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانو3  إعداد  تم   2022 يناير   20

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SAIF SERVICE SAKA SARL AU

اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشناء املختلفة

التجا6ة

اشغال الغر1.

دوا6   : االجتماعي  املقر  عنوا3 

 35(00  - ابوطهر3 صاكة جرسيف 

جرسيف املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:

 (.000  : شيهب  محمادي  السيد 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محمادي شيهب عنوانه)ا) 

جرسيف  صاكة  ابوطهر3  دوا6 

00)35 جرسيف املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمادي شيهب عنوانه)ا) 

جرسيف  صاكة  ابوطهر3  دوا6 

00)35 جرسيف املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بجرسيف بتا6يخ 02 ما16 

2022 تحت 6قم 1269/2022.

797I

omnium management

COMBEX FOOD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

omnium management

 rce 52 av hassane 22 vn fes ، 82

30100، fes maroc

COMBEX FOOD شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 6قم 49 

تجزئة مبروكة حي الصناعي بنسودة 

فا1 - 30000 فا1 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

7(529

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   (1

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.COMBEX FOOD

: بيع املواد  غرض الشركة بإيجاز 

الغدائية بالجملة.

-مقاول في نقل السلع.

 49 6قم   : عنوا3 املقر االجتماعي 

تجزئة مبروكة حي الصناعي بنسودة 

فا1 - 30000 فا1 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:  6أسمال  مشلغ 

0.000.000) د6هم، مقسم كالتالي:

 35.000  : السيد شاو6ي محمد 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة.

السيد شاو6ي عشد هللا : 35.000 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة.

 30.000  : خالد  شاو6ي  السيد 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
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عنوانه)ا)  محمد  شاو6ي  السيد 
العربي  بن  صديق  شا6ع   2(0 6قم 
فا1  الدكا6ات  الحجوي  تجزئة 

30000 فا1 املغرب.
السيد شاو6ي عشد هللا عنوانه)ا) 
العربي  بن  صديق  شا6ع   2(0 6قم 
فا1  الدكا6ات  الحجوي  تجزئة 

30000 فا1 املغرب.
عنوانه)ا)  خالد  شاو6ي  السيد 
العربي  بن  صديق  شا6ع   2(0 6قم 
فا1  الدكا6ات  الحجوي  تجزئة 

30000 فا1 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  محمد  شاو6ي  السيد 
العربي  بن  صديق  شا6ع   2(0 6قم 
فا1  الدكا6ات  الحجوي  تجزئة 

30000 فا1 املغرب
السيد شاو6ي عشد هللا عنوانه)ا) 
العربي  بن  صديق  شا6ع   2(0 6قم 
فا1  الدكا6ات  الحجوي  تجزئة 

30000 فا1 املغرب
عنوانه)ا)  خالد  شاو6ي  السيد 
العربي  بن  صديق  شا6ع   2(0 6قم 
فا1  الدكا6ات  الحجوي  تجزئة 

30000 فا1 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   24 بتا6يخ  بفا1  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 0)0).
798I

CABINET CONSEIL ACHOURI

 STE PROM IMMO
FONTAINE ONE IFR

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

CABINET CONSEIL ACHOURI
 BD MOHAMED 5 PASSAGE

 GALINARI NUMERO 97
 PREMIERE ETAGE، 20000،

CASABLANCA MAROC MAROC
 STE PROM IMMO FONTAINE
ONE IFR شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 2) شا6ع 
صبري بوجمعة شقة بالدو6 األول - 

20000 الدا6 الشيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
418425

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2020 يوليوز   (7
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 PROM IMMO FONTAINE ONE

. IFR
أعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

التطوير العقا6ي
2) شا6ع  عنوا3 املقر االجتماعي : 
 - صبري بوجمعة شقة بالدو6 األول 

20000 الدا6 الشيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
 SRPI sarl au : 999 الشركة 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة.
حصة   (  : السيد محمد الحدك 

بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)   SRPI sarl au الشركة 
2) شا6ع صبري بوجمعة شقة بالدو6 

األول 20000 الدا6 الشيضاء املغرب.
عنوانه)ا)  الحدك  محمد  السيد 
إسحاق  أبو  شا6ع   48 6قم  شا6ع 
الشيضاء.  الدا6   ، املعا6ف  الوجاج 

20000 الدا6 الشيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  الحدك  محمد  السيد 
إسحاق  أبو  شا6ع   48 6قم  شا6ع 
الشيضاء.  الدا6   ، املعا6ف  الوجاج 

20000 الدا6 الشيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

غشت 2020 تحت 6قم 742245.
799I

omnium management

 GROUPE SCOLAIRE
ASHARH PRIVE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

omnium management
 rce 52 av hassane 22 vn fes ، 82

30100، fes maroc
 GROUPE SCOLAIRE ASHARH

PRIVE شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 6قم 2) 
شا6ع غوال3، حي املضيق االطلس 

فا1 - 30000 فا1 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

7(43(
في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   09
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 GROUPE SCOLAIRE ASHARH

.PRIVE
مؤسسة   : غرض الشركة بإيجاز 

التعليم االبتدائي الخصو�سي.
 (2 6قم   : عنوا3 املقر االجتماعي 
االطلس  املضيق  حي  غوال3،  شا6ع 

فا1 - 30000 فا1 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
السيد اد6يس العمراني االد6ي�سي 
د6هم   (00 بقيمة  حصة   110  :

للحصة.
السيدة نجيشة العمراني االد6ي�سي 
د6هم   (00 بقيمة  حصة   340  :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد اد6يس العمراني االد6ي�سي 
أ  وليلي  اقامة  6وما  زنقة  عنوانه)ا) 
طابق السفلس شقة 3 الدا6 الشيضاء 

20000 الدا6 الشيضاء املغرب.
السيدة نجيشة العمراني االد6ي�سي 
عنوانه)ا) 2 زنقة اللة مليكة 6قم 4) 

م ج فا1 30000 فا1 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد اد6يس العمراني االد6ي�سي 
أ  وليلي  اقامة  6وما  زنقة  عنوانه)ا) 
طابق السفلس شقة 3 الدا6 الشيضاء 

20000 فا1 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   2( بتا6يخ  بفا1  التجا6ية 

2022 تحت 6قم )89.
800I

SOMOCOGES

دستريبوست
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOMOCOGES
 bd med 5 etage 12 fes، 9(

30000، fes maroc
دستريشوست شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي شا6ع اللة 
أمينة متجر 6قم 2 فا1 - 30000 

فا1 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
7(13(

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 ما16   02
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

دستريشوست.
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الوساطة   : غرض الشركة بإيجاز 
النقدية.

عنوا3 املقر االجتماعي : شا6ع اللة 
 30000  - فا1   2 6قم  متجر  أمينة 

فا1 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  ملطوف  حميد  السيد 
 30000 311 حي األدا6سة فا1  6قم 

فا1 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  ملطوف  حميد  السيد 
 30000 311 حي األدا6سة فا1  6قم 

فا1 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجا6ية بفا1 بتا6يخ 02 ما16 2022 

تحت 6قم 22004878)))403.
80(I

DRIEB & ASSOCIES

 TATA HISPANO MOTORS
CARROCERRIES MAGHREB

إعال3 متعدد القرا6ات

DRIEB & ASSOCIES
 N° 62 BD DE LA RESISTANCE
 IMMEUBLE CASA BUSINESS ،
20110، CASABLANCA MAROC

 TATA HISPANO MOTORS
 CARROCERRIES MAGHREB

»شركة املساهمة«
وعنوا3 مقرها االجتماعي: املنطقة 
الصناعية 00)21 - - برشيد املغرب.

»إعال3 متعدد القرا6ات«
6قم التقييد في السجل التجا6ي: .

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤ6خ في 3) شتنبر )202

تم اتخاذ القرا6ات التالية: 
قرا6 6قم 2: الذي ينص على مايلي: 
بمشلغ  اإلجتماعي  الرأسمال  6فع 
بواسطة  د6هم   10.000.000,00
 TATA MOTORS حصص 6قمية من

LTD ليصشح 212.000.000,00 د6هم 

 1.000,00 فئة  من  إسمية  بقيمة 

د6هم للسهم الواحد

على  ينص  الذي   :3 6قم  قرا6 

تحويل  على  املوافقة  مايلي: 

 WASAN السيد  من  واحد  سهم 

لفائدة   RANGANNAGOWDA

ASIF SHAMIM السيد

قرا6 6قم 4: الذي ينص على مايلي: 

األخذ بعي3 اإلعتشا6 استقالة السيد 

 WASAN RANGANNAGOWDA

بالشركة.  كمتصرف  منصشه  من 

املنعقد  اإلدا6ي  املجلس  ومصادقة 

تعيي3  على   202( غشت   (9 بتا6يخ 

ست  ملدة   ASIF SHAMIM السيد 

سنوات.

قرا6 6قم 5: الذي ينص على مايلي: 

تجديد انتداب املتصرفي3 ملدة ست 

)1) سنوات أي إلى غاية انعقاد الجمع 

حسابات  بخصوص  العادي  العام 

السنة املقفلة في )3 ما16 2027.

على  ينص  الذي   :1 6قم  قرا6 

القواني3  من   7 تغيير الفصل  مايلي: 

األساسية للشركة.

قرا6 6قم 7: الذي ينص على مايلي: 

األساسية  القواني3  وتحيي3  إعادة 

للشركة.

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

على  ينص  الذي   :7 6قم  بند 

محدد  اإلجتماعي  الرأسمال  مايلي: 
مليو3  وإثناعشر  مائتي3  مشلغ  في 

مقسم  د6هم   (212.000.000,00(

إلى مائتي3 وإثناعشر ألف )2.000)2) 

ألف  فئة  من  إسمية  بقيمة  سهم 

مرقمة  للواحد،  د6هم   (1.000,00(

جميعها مكتتشة   2(2.000 إلى   ( من 
6قميا ومحر6ة بالكامل. 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما16   02 بتا6يخ  ببرشيد  االبتدائية 

في  واملسجل   230 6قم  تحت   2022

السجل الترتيبي تحت 6قم 234.

802I

CABINET DAHOU ALI

CEDRAD MAROC
إعال3 متعدد القرا6ات

CABINET DAHOU ALI

 QUARTIER LAARASSI

 BOUSSARDOUN N 3

 QUARTIER LAARASSI

 BOUSSARDOUN N 3، 6200،

NADOR MAROC

CEDRAD MAROC »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوا3 مقرها االجتماعي: حي اوالد 

ميمو3 عما6ة A الطابق التاني شقة 
4 الناظو6 الناظو6 12000 الناظو6 

املغرب.

»إعال3 متعدد القرا6ات«
6قم التقييد في السجل التجا6ي: 

.(97(3

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤ6خ في )2 فبراير 2022

تم اتخاذ القرا6ات التالية: 

قرا6 6قم ): الذي ينص على مايلي: 

من  االجتماعية  الحصص  تفويت 

الى  )000) حصة)  السيد داحو علي 

السيد الو6يا�سي محمد ) 500حصة) 

والسيد امساهل هشام ) 500حصة) 

قرا6 6قم 2: الذي ينص على مايلي: 

تعيي3 كل من السيد الو6يا�سي محمد 

كمسيرين  هشام  امساهل  والسيد 

مشترك  توقيع  مع  للشركة  اثني3 

للشريكي3

قرا6 6قم 3: الذي ينص على مايلي: 

للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  من 

ذات  شركة  إلى  وحيد  مساهم  مع 

مسؤولية محدودة

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند 6قم بند 1 ; 7: الذي ينص على 

تفويت الحصص االجتماعية  مايلي: 

 (000( علي  داحو  السيد  من 

 ( الى السيد الو6يا�سي محمد  حصة) 

500حصة) والسيد امساهل هشام ) 

500حصة) 

4): الذي ينص على  بند 6قم بند 
مايلي: تعيي3 كل من السيد الو6يا�سي 
هشام  امساهل  والسيد  محمد 
توقيع  مع  للشركة  اثني3  كمسيرين 

مشترك للشريكي3
الذي ينص على   :( بند 6قم بند 
القانوني  الشكل  تحويل  مايلي: 
مسؤولية  ذات  شركة  من  للشركة 
محدودة مع مساهم وحيد إلى شركة 

ذات مسؤولية محدودة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضو6 بتا6يخ )0 ما16 

2022 تحت 6قم )34.
803I

MJ MANAGEMENT

مينادور طرنس
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MJ MANAGEMENT
 3RUE IBN TOUMART

 RESIDENCES HIKMAT 2EME
 ETAGE N4 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
مينادو6 طرنس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 29 زنقة 
عامر ابن عاص الطابق 3 شقة 6قم 

21 - 90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
(24989

في  مؤ6خ  موثق  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   (5
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها : مينادو6 

طرنس.
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النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الدولي والعالمي للشضائع.

زنقة   29  : عنوا3 املقر االجتماعي 
3 شقة 6قم  عامر ابن عاص الطابق 

21 - 90000 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
السيد بقالي غزواني عماد : 000.) 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة.
بقالي   : السيد بقالي غزواني عماد 
بقيمة  حصة   (000 عماد  غزواني 

00) د6هم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
عماد  غزواني  بقالي  السيد 
عنوانه)ا) دوا6 جزناية جماعة جزناية 

طنجة 90000 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عماد  غزواني  بقالي  السيد 
عنوانه)ا) دوا6 جزناية جماعة جزناية 

طنجة 90000 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما16   0( بتا6يخ  بطنجة  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 937).
804I

Rogesa

 SCHOOLLANCE
EDUCATION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

Rogesa
 Av Mohamed Ben Abderahman
n°18 ، 93000، Tètouan Maroc
 SCHOOLLANCE EDUCATION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي حي طويشلة 

شا6ع واد تانسيفت طريق طنجة 
كلم 3 تطوا3 املغرب 93000 تطوا3 

املغرب. - 93000 تطوا3 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

3(045

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   (5

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SCHOOLLANCE EDUCATION

توزيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الكتب واألدوات واللوازم املد6سية

- توزيع اللوازم املكتبية واملكاتب

املكتبية  اللوازم  جميع  توزيغ   -

اإلستهالكية 

- توزيع الصحف واملجالت 

- الدعم املد6�سي

العمليــــــات  وبصفــــة عامـــــة كل   -  

و  الصناعية   , العقا6يـــة   , التجا6يـــــة 

بطريقــــة  ستســاهـــم  التــــي  املنقولة 

انمـــاء  فـــي  مشاشــــــرة أو غيــــــر مشاشــــرة 

الشركة.

حي   : االجتماعي  املقر  عنوا3 

طريق  تانسيفت  واد  شا6ع  طويشلة 

 93000 3 تطوا3 املغرب  طنجة كلم 

تطوا3   93000  - املغرب.  تطوا3 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 80.000 الشركة:  6أسمال  مشلغ 

د6هم، مقسم كالتالي:

 800  : حسن  السالمي  السيد 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد السالمي حسن عنوانه)ا) 

حي الديزة شا6ع مسناوة ما6تيل   20

50)93 ما6تيل املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد السالمي حسن عنوانه)ا) 
حي الديزة شا6ع مسناوة ما6تيل   20

50)93 ما6تيل املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   24 االبتدائية بتطوا3 بتا6يخ 

2022 تحت 6قم 113.
805I

CABINET CONSEIL ACHOURI

H.B.T.P.I«…SARL AU «
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET CONSEIL ACHOURI
 BD MOHAMED 5 PASSAGE

 GALINARI NUMERO 97
 PREMIERE ETAGE، 20000،

CASABLANCA MAROC MAROC
» H.B.T.P.I«…SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي سكن 
بريما مكتب 6قم 05) شقة 1) اتغ 
3 زاوية مصطفى معاني )) يناير - 

20000 الدا6 الشيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
534447

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   (8
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 «  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. H.B.T.P.I«…SARL AU
الترويج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقا6ي.
سكن   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
اتغ   (1 شقة   (05 بريما مكتب 6قم 
 - يناير   (( زاوية مصطفى معاني   3

20000 الدا6 الشيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 
د6هم، مقسم كالتالي:

 (.000  : د6ويش  هاجر  السيدة 
حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  د6ويش  هاجر  السيدة 
شقة   4 الطابق  باشكو  تقسيم   77

20000 الدا6 الشيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  د6ويش  هاجر  السيدة 
77 تقسيم باشكو الطابق 4 شقة 5) 

20000 الدا6 الشيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 0( بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

ما16 2022 تحت 6قم 4889)8.
801I

CABINET SALAH AISSE

M-D PARTNERING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

CABINET SALAH AISSE
 ANG BD YACOUB EL

 MANSOUR ET RUE ISHAK
 IBN HANAINE ، 20100،

CASABLANCA MAROC
M-D PARTNERING شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي : زاوية 

شا6ع السيجلما�سي و شا6ع طانطا3 
اقامة سامي - 20)20 الدا6الشيضاء 

املغرب.
قفل التصفية

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
.2790(9

الوحيد  الشريك  قرا6  بمقت�سى 
)202 تقر6 حل  22 دجنبر  املؤ6خ في 
ذات  شركة   M-D PARTNERING
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 
 (00.000 6أسمالها  مشلغ  الوحيد 
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د6هم وعنوا3 مقرها اإلجتماعي زاوية 
شا6ع السيجلما�سي و شا6ع طانطا3 
الدا6الشيضاء   20(20  - اقامة سامي 
املغرب نتيجة الغالق الشركة لغياب 

املشيعات.
و عي3:

و  الحمداني  كوثر  السيد)ة) 
عنوانه)ا) 3) شا6ع املسيرة الخضراء 
املغرب  الدا6الشيضاء   20(20

كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
زاوية  وفي   202( دجنبر   22 بتا6يخ 
شا6ع السيجلما�سي و شا6ع طانطا3 
اقامة سامي 37 شا6ع 6حال املسكيني 

20)20 الدا6الشيضاء املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

فبراير 2022 تحت 6قم 5)44)8.
807I

Cap Conseils

SHAPE AND SHADE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
6فع 6أسمال الشركة

Cap Conseils
 Bd Ibrahim Roudani ، ,303
20390، Casablanca Maroc

SHAPE AND SHADE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 215 شا6ع 
الز6قطوني إقامة شم�سي الطابق 
9 6قم 92 املعا6يف - 20330 الدا6 

الشيضاء املغرب.
6فع 6أسمال الشركة

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.7145

الوحيد  الشريك  قرا6  بمقت�سى 
تم   2022 فبراير   (8 في  املؤ6خ 
قد6ه  بمشلغ  الشركة  6أسمال  6فع 
»490.000.) د6هم« أي من »0.000) 
عن  د6هم«   (.500.000« إلى  د6هم« 
إدماج احتياطي أو أ6باح أو   : طريق 

عالوات إصدا6 في 6أ1 املال.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 
فبراير 2022 تحت 6قم )457)8.

808I

Cap Conseils

»THE NEXT CLIC »T.N.C
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

Cap Conseils
 Bd Ibrahim Roudani ، ,303
20390، Casablanca Maroc

THE NEXT CLIC »T.N.C« شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 9)2 شا6ع 
الز6قطوني و زاوية شا6ع الروداني 

مكتب )) و 2) الطابق األول 
املعا6يف - 20330 الدا6 الشيضاء 

املغرب.
تفويت حصص

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.7144

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   202( دجنبر   02 في  املؤ6خ 

املصادقة على :
فا�سي  غزال3  )ة)  السيد  تفويت 
من  اجتماعية  حصة   300 الفهري 
السيد  لفائدة  حصة   1.000 أصل 
نونبر   0( حسن الروي�سي بتا6يخ  )ة) 

.202(
فا�سي  غزال3  )ة)  السيد  تفويت 
من  اجتماعية  حصة   300 الفهري 
أصل 1.000 حصة لفائدة السيد )ة) 
دجنبر   0( بتا6يخ  العمراوي  أسامة 

.202(
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 25 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

فبراير 2022 تحت 6قم 4519)8.
809I

السالوي حسن

سعادة ماربر اي كاريير
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

السالوي حسن
5))شا6ع 2 ما16 الدا6 الشيضاء، 

2000، الدا6 الشيضاء املغلرب

سعادة ما6بر اي كا6يير شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 6قم 37 
زنقة 8) حي حكم ) - 20350 الدا6 

الشيضاء املغرب.
تفويت حصص

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.(05923

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   202( ماي   28 في  املؤ6خ 

املصادقة على :
ابيس  شركة  )ة)  السيد  تفويت 
حصة اجتماعية   (.000 ديفلوبمو3 
لفائدة  حصة   (0.000 أصل  من 
شركة م2ا دي ماطيغيو  )ة)  السيد 
ماي   28 دو كونسطريكسيو3 بتا6يخ 

.202(
الرحيم  عشد  )ة)  السيد  تفويت 
اجتماعية  حصة   (.500 طناجي 
لفائدة  حصة   (0.000 أصل  من 
شركة م2ا دي ماطيغيو  )ة)  السيد 
ماي   28 دو كونسطريكسيو3 بتا6يخ 

.202(
احمد بوشامة  )ة)  تفويت السيد 
أصل  من  اجتماعية  حصة   2.500
السيد  لفائدة  حصة   (0.000
دو  ماطيغيو  دي  م2ا  شركة  )ة) 
ماي   2( بتا6يخ  كونسطريكسيو3 

.202(
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 (1 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

دجنبر )202 تحت 6قم 43142.
8(0I

CABINET SALAH AISSE

CSA CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET SALAH AISSE
 ANG BD YACOUB EL

 MANSOUR ET RUE ISHAK
 IBN HANAINE ، 20100،

CASABLANCA MAROC
CSA CONSULTING شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 3 زاوية 
شا6ع يعقوب املنصو6 و زنقة 

اسحاق ابن حني3 الدا6الشيضاء 
20380 الدا6الشيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
53402(

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 ما16   02
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 CSA  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CONSULTING
جميع   •  : بإيجاز  الشركة  غرض 
أعمال التدقيق واملراجعة واملحاسشة 

والتنظيم.
الحسابات  ومسك  تنظيم   •
وخاصة  األنظمة  جميع  طريق  عن 

تكنولوجيا املعلومات.
ومدققو  القانونيو3  املدققو3   •
القانونية  واالستشا6ات  املساهمات 
والضريبية واملالية والخبرة املحاسبية 
واالستشا6ات  واإلدا6ة  والتد6يب 

املتعلقة بالجودة.
واملالية  القانونية  الهندسة   •

واملالية.
 ، التنظيم  في  االستشا6ات   •
 ، االندماج   ، إعادة هيكلة الشركات 

االستحواذ..
زاوية   3  : املقر االجتماعي  عنوا3 
شا6ع يعقوب املنصو6 و زنقة اسحاق 
 20380 الدا6الشيضاء  حني3  ابن 

الدا6الشيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
 (.000  : اعيس  صالح  السيد 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .
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والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  اعيس  صالح  السيد 

عما6ة   5 الطابق  لكشير  عرصة   38

الدا6الشيضاء   20(20 املعا6يف   (5

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  اعيس  صالح  السيد 

عما6ة   5 الطابق  لكشير  عرصة   38

الدا6الشيضاء   20(20 املعا6يف   (5

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

فبراير 2022 تحت 6قم 4301)8.

8((I

السالوي حسن

سعادة ماربر اي كايير

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي3 مسير جديد للشركة

السالوي حسن

5))شا6ع 2 ما16 الدا6 الشيضاء، 

2000، الدا6 الشيضاء املغلرب

سعادة ما6بر اي كايير شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 6قم 37 

زنقة 8) حي حكم - 20350 الدا6 

الشيضاء املغرب.

تعيي3 مسير جديد للشركة

6قم التقييد في السجل التجا6ي 

.(05923

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تعيي3  تم   202( ماي   28 في  املؤ6خ 

مسير جديد للشركة السيد)ة) بوزوبع 

محمد كمسير آخر

تشعا لقشول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (1 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

دجنبر )202 تحت 6قم 43142.

8(2I

السالوي حسن

سعادة ماربر اي كاريير
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي3 مسير جديد للشركة

السالوي حسن
5))شا6ع 2 ما16 الدا6 الشيضاء، 

2000، الدا6 الشيضاء املغلرب
سعادة ما6بر اي كا6يير شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 6قم 37 
زنقة 8) حي حكم - 20350 الدا6 

الشيضاء املغرب.
تعيي3 مسير جديد للشركة

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.(05923

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تعيي3  تم   202( ماي   28 في  املؤ6خ 
عواد  مسير جديد للشركة السيد)ة) 

يوسف كمسير آخر
تشعا لقشول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (1 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

دجنبر )202 تحت 6قم 43142.
8(3I

JURISMAG SARL

 MIB DEVELOPPEMENT
AFRICA SA

إعال3 متعدد القرا6ات

JURISMAG SARL
 5Rue Pléiades, Résidence

 Imrane,(En face école primaire
 Abdelmoumen(, Appt N°5

 Casablanca, Maroc، 20000،
Casablanca Maroc

 MIB DEVELOPPEMENT AFRICA
SA »شركة املساهمة«

وعنوا3 مقرها االجتماعي: 8، شا6ع 
محمد الساد1، كلم 3،5 ، الطابق 

1 ، الرباط - - 0000) املغرب.
»إعال3 متعدد القرا6ات«

6قم التقييد في السجل التجا6ي: 
.(25905

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤ6خ في )0 دجنبر )202

تم اتخاذ القرا6ات التالية: 

قرا6 6قم ): الذي ينص على مايلي: 
السكو6ي  يونس  السيد  استقالة 
في  متصرف  منصب  من   ، وبحسو 

الشركة
قرا6 6قم 2: الذي ينص على مايلي: 
تعيي3 السيدة ليلى السكو6ي وبحسو 

،في منصب متصرفة في الشركة 
قرا6 6قم 3: الذي ينص على مايلي: 
السكو6ي  يونس  السيد  استقالة 
عام  مدير  منصب  من   ، وبحسو 

للشركة 
قرا6 6قم 4: الذي ينص على مايلي: 
تعيي3 السيدة ليلى السكو6ي وبحسو 

، في منصب مديرة عامة للشركة 
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
على  ينص  الذي   :00 6قم  بند 

مايلي: 000
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما16   03 بتا6يخ  بالرباط  التجا6ية 

2022 تحت 6قم )2258).
8(4I

WINIUM Expertوينيوم إكسشير

 CENTRE D›EPILATION
)DEFINITIVE (EPILSKIN

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تعيي3 مسير جديد للشركة

WINIUM Expertوينيوم إكسشير
6قم 0) مشنى تاشفي3 نهج يعقوب 
املريني جيليز، 40020، مراكش 

املغرب
 CENTRE D›EPILATION

DEFINITIVE (EPILSKIN) شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي األطلسية 
لونوي أ شا6ع بن سينا الطشق 2 6قم 

24 - 40000 مراكش املغرب.
تعيي3 مسير جديد للشركة

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.(482

الوحيد  الشريك  قرا6  بمقت�سى 
تم تعيي3   2022 يناير   25 املؤ6خ في 
السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

مبهيض محمد انوا6 كمسير وحيد
تشعا لقشول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   07 بتا6يخ  بمراكش  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 32125).

8(5I

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

 STE EL HADIM CAR SARL
.A.U

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA
شا6ع محمد الخامس 6قم 03 

الطابق الثاني خنيفرة ، 54000، 
خنيفرة املغرب

 .STE EL HADIM CAR SARL A.U
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي شا6ع 

محمد الخامس 6قم 38) خنيفرة - 
54000 خنيفرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
42((

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   09
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 STE EL : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

..HADIM CAR SARL A.U
كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيا6ات بدو3 سائق.
شا6ع   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
 - خنيفرة   (38 محمد الخامس 6قم 

54000 خنيفرة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 
د6هم، مقسم كالتالي:

 (.000  : حديم  يونس  السيد 
حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  حديم  يونس  السيد 
خنيفرة   (2( 6قم  الصناعي  الحي 

54000 خنيفرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة جيها3 عسوا3 عنوانه)ا) 
حي الفتح خنيفرة   (( 6قم   (8 زنقة 

54000 خنيفرة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما16   0( االبتدائية بخنيفرة بتا6يخ 

2022 تحت 6قم 80.

8(1I

MISAGROUP

ADMIN DEVE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MISAGROUP
 AV LALLA YACOUT ANGLE
 MUSTAFA EL MAANI 2EME

 ETG N 62 61 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

ADMIN DEVE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي )1 شا6ع 

اللة الياقوت تقاطع مصطفى املعاني 
الطابق الثاني 6قم 12 الدا6 الشيضاء 

00)20 الدا6 الشيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
534403

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 ما16   03
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ADMIN DEVE
غرض الشركة بإيجاز : اعالميات.
)1 شا6ع  عنوا3 املقر االجتماعي : 
اللة الياقوت تقاطع مصطفى املعاني 
12 الدا6 الشيضاء  الطابق الثاني 6قم 

00)20 الدا6 الشيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
 (.000  : ناوني  سكينة  السيدة 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  ناوني  سكينة  السيدة 
فضاالت   05 الرقم  و6دة  تجزئة 
الشيضاء  الدا6   20(00 بنسليما3 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  ناوني  سكينة  السيدة 
فضاالت   05 الرقم  و6دة  تجزئة 
الشيضاء  الدا6   20(00 بنسليما3 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 0( بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

ما16 2022 تحت 6قم 4112)8.
8(7I

CMA GESTION

AXSAMAN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CMA GESTION
 RESIDENCE WARDA

 B-4°ETAGE APT°22 RUE IMAM
 ALI HIVERNAGE ، 40000،

MARRAKECH MAROC
AXSAMAN شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي مكتب 
6قم 4) إقامة فجوة شا6ع الحسن 

الثاني طريق الصويرة جيليز مراكش 

- 40000 مراكش املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

(23213

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   (5

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AXSAMAN

مستغل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

دا6 الضيافة أو 6ياض.

مكتب   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
الحسن  إقامة فجوة شا6ع   (4 6قم 

الثاني طريق الصويرة جيليز مراكش 

- 40000 مراكش املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (0.000 الشركة:  6أسمال  مشلغ 

د6هم، مقسم كالتالي:

كلود  جو3  كبريل  إمانيل  السيد 

 (00 بقيمة  حصة   (00  : ميشيلي 

د6هم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

كلود  جو3  كبريل  إمانيل  السيد 
ميشيلي عنوانه)ا) 6قم 37 زنقة إميل 

 4(500 لسي3 سير مير   83500 زوال 

كالفادو فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

كلود  جو3  كبريل  إمانيل  السيد 
ميشيلي عنوانه)ا) 6قم 37 زنقة إميل 

 4(500 لسي3 سير مير   83500 زوال 

كالفادو فرنسا

عنوانه)ا)  أكرم  ملطرك  السيد 
8 سيشع الجنوبية  د6ب لعسا1 6قم 

مراكش 40000 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما16   02 بتا6يخ  بمراكش  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 33477).
8(8I

FIDAROC GRANT THORNTON

GLOVOAPP MOROCCO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
6فع 6أسمال الشركة

FIDAROC GRANT THORNTON
 RUE ALLAL BEN ABDELLAH 47

 CASABLANCA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

GLOVOAPP MOROCCO شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي زاوية شا6ع 

عشد املومن و زنقة سمية، إقامة 
شهرزاد 3، الطابق 5 - 20250 

الدا6الشيضاء املغرب.
6فع 6أسمال الشركة

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.401817

الوحيد  الشريك  قرا6  بمقت�سى 
تم   202( نونبر   30 في  املؤ6خ 
قد6ه  بمشلغ  الشركة  6أسمال  6فع 
من  أي  د6هم«   (34.9(3.200«
»0.000) د6هم« إلى »34.923.200) 
مقاصة  إجراء   : طريق  عن  د6هم« 
مع ديو3 الشركة املحددة املقدا6 و 

املستحقة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 03 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

ما16 2022 تحت 6قم 5310)8.
8(9I

ACCOUNTING & CONSULTING COMPANY

Film DIRECTOR Prod
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 ACCOUNTING & CONSULTING
COMPANY
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 Batha n 2 bis rue elguabbas
batha ، 30110، فا1 املغرب

Film DIRECTOR Prod شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي مكتب 

6قم 8) شا6ع ولي العهد زنقة عرفة 
حلشات السشاق - 0)300 فا1 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
7(543

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   2022 يناير   24
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 Film  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DIRECTOR Prod
شركة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
سلسلة،  اإلنتاج:  وإعادة  اإلنتاج 
فيلم، فيديو موسيقي، تسويق 6قمي، 

بقعة إعالنية.
- شراء وبيع وتأجير معدات اإلنتاج 
السمعي  اإلنتاج  أنشطة  وجميع 

الشصري..
مكتب   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
شا6ع ولي العهد زنقة عرفة   (8 6قم 
فا1   300(0  - السشاق  حلشات 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (0.000 الشركة:  6أسمال  مشلغ 

د6هم، مقسم كالتالي:
السيد ابراهيم محمد كانط : 00) 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
كانط  محمد  ابراهيم  السيد 
الغرفة طريق عي3  تجزئة  عنوانه)ا) 
السمن عما6ة ف فا1. 0)300 فا1 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

كانط  محمد  ابراهيم  السيد 
الغرفة طريق عي3  تجزئة  عنوانه)ا) 
السمن عما6ة ف فا1 0)300 فا1 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   25 بتا6يخ  بفا1  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 8)0).

820I

ACCOUNTING & CONSULTING COMPANY

M4U SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 ACCOUNTING & CONSULTING
COMPANY

 Batha n 2 bis rue elguabbas
batha ، 30110، فا1 املغرب
M4U SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 6قم 35) 
شا6ع 3) حي طا6ق ) املدينة الجديد 

فا1 - 0)300 فا1 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
7(249

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   202( دجنبر   (4
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 M4U  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.SARL AU
محطة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

غسيل سيا6ات.
أعمال متنوعة  مقهى ومطعم،   -

وتجا6ة..

عنوا3 املقر االجتماعي : 6قم 35) 
شا6ع 3) حي طا6ق ) املدينة الجديد 

فا1 - 0)300 فا1 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
 (.000  : السيد محمد االد6ي�سي 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد االد6ي�سي عنوانه)ا) 
3 تجزئة  9 الطابق  إقامة الفجرشقة 
فا1   30000 فا1   2 املدائن  زهرة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد االد6ي�سي عنوانه)ا) 
3 تجزئة  9 الطابق  إقامة الفجرشقة 
فا1   30000 فا1   2 املدائن  زهرة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   09 بتا6يخ  بفا1  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 179.

82(I

ACCOUNTING & CONSULTING COMPANY

BNS THERAPY SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

 ACCOUNTING & CONSULTING
COMPANY

 Batha n 2 bis rue elguabbas
batha ، 30110، فا1 املغرب

BNS THERAPY SARL AU شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 6قم 271 
شا6ع ابن تاشفي3 اطابق الثالث 
- الدا6 الشيضاء - 20270 الدا6 

الشيضاء املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.7((59

الوحيد  الشريك  قرا6  بمقت�سى 

تم تحويل   202( نونبر   0( املؤ6خ في 

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
271 شا6ع ابن تاشفي3 اطابق  »6قم 

الثالث - الدا6 الشيضاء - 20270 الدا6 

إلى »تجزئة النهضة  الشيضاء املغرب« 

الطابق األول مكتب   3 القطعة 6قم 
6قم 4 شا6ع ابن األثير املدينة الجديدة 

فا1 - 30000 فا1 املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   03 بتا6يخ  بفا1  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 576/2022.

822I

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

»FABRI BUILDING«
إعال3 متعدد القرا6ات

 SOCIETE MAZAGAN

COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement Al Qods, El

Jadida ، 24000، الجديدة املغرب

»FABRI BUILDING« »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوا3 مقرها االجتماعي: 0)، 
زنقة الحرية، الطابق الثالث، 6قم 

5، الدا6 الشيضاء - 20000 الدا6 

الشيضاء املغرب.

»إعال3 متعدد القرا6ات«
6قم التقييد في السجل التجا6ي: 

.4(3(7(

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤ6خ في 7) فبراير 2022

تم اتخاذ القرا6ات التالية: 

على  ينص  الذي   :( 6قم  قرا6 

 FABRI« الشركة  حل  تقر6  مايلي: 

محدودة  شركة   »BUILDING

وعي3  وحيد  شريك  ذات  املسؤولية 

كمصفي  عادل  اعكري  السيد 

للشركة كما حدد العنوا3 التالي:0)، 
زنقة الحرية، الطابق الثالث، 6قم 5، 

الدا6 الشيضاء كمقر للتصفية.

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
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ينص  الذي   :29-30 6قم  بند 

بحل  الخاصا3  الشندا3  مايلي:  على 

وتصفية الشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 03 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

ما16 2022 تحت 6قم 5299)8.

823I

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

»TYRY FER«
إعال3 متعدد القرا6ات

 SOCIETE MAZAGAN

COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement Al Qods, El

Jadida ، 24000، الجديدة املغرب

»TYRY FER« »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوا3 مقرها االجتماعي: السفلي، 

مراب 6قم 28، تجزئة 6ياض السالم، 

الجديدة - 24000 الجديدة املغرب.

»إعال3 متعدد القرا6ات«
6قم التقييد في السجل التجا6ي: 

.(5(33

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤ6خ في 23 فبراير 2022

تم اتخاذ القرا6ات التالية: 

على  ينص  الذي   :( 6قم  قرا6 

 TYRY«تقر6 نقل مقر الشركة مايلي: 

املسؤولية  محدودة  شركة   »FER
 ،3(4 6قم  من:  وحيد  شريك  ذات 

تجزئة القد1، الجديدة إلى:السفلي، 

مراب 6قم 28، تجزئة 6ياض السالم، 

الجديدة

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند 6قم 4: الذي ينص على مايلي: 

عي3 مقر الجديدة للشركة بالسفلي، 

مراب 6قم 28، تجزئة 6ياض السالم، 

الجديدة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالجديدة بتا6يخ 02 ما16 

2022 تحت 6قم 27558.

824I

IB PARTNERS

World Invest Car
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

IB PARTNERS
3) إقامة ڤيجي شا6ع الكو6نيش ، 

20450، الدا6 الشيضاء املغرب
World Invest Car شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 240 حي 

الزهراء - 00)21 برشيد املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
(1329

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   202( نونبر   23
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 World : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.Invest Car
تأجير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

سيا6ات بدو3 سائق.
حي   240  : عنوا3 املقر االجتماعي 

الزهراء - 00)21 برشيد املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 500.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
 5.000  : العشا�سي  أحمد  السيد 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد أحمد العشا�سي عنوانه)ا) ) 
شا6ع جشل بويشال3، طابق 2، شقة 1، 
زاوية عي3 العاطي - بو6كو3، 20040 

الدا6 الشيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد أحمد العشا�سي عنوانه)ا) ) 
شا6ع جشل بويشال3، طابق 2، شقة 1، 
زاوية عي3 العاطي - بو6كو3، 20040 

الدا6 الشيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما16   0( بتا6يخ  ببرشيد  االبتدائية 

2022 تحت 6قم 220.

825I

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

»L›ART DES SUCRERIES«
إعال3 متعدد القرا6ات

 SOCIETE MAZAGAN
COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement Al Qods, El
Jadida ، 24000، الجديدة املغرب

»L›ART DES SUCRERIES« »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد«
وعنوا3 مقرها االجتماعي: تجزئة 

املنا6، املنطقة 7، بقعة 29، 
السفلي، الجديدة - 24000 

الجديدة املغرب.
»إعال3 متعدد القرا6ات«

6قم التقييد في السجل التجا6ي: 
.(4037

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤ6خ في 22 فبراير 2022

تم اتخاذ القرا6ات التالية: 
قرا6 6قم ): الذي ينص على مايلي: 
تقر6 نقل مقر الشركة من: مراب 6قم 
العاليا،  إقامة   ،GHF23 عما6ة   ،3
الجديدة  شا6ع جبرا3 خليل جبرا3، 
بقعة   ،7 املنطقة  املنا6،  تجزئة  إلى: 

29، السفلي، الجديدة
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند 6قم 4: الذي ينص على مايلي: 
بتجزئة  للشركة  الجديدة  مقر  عي3 
املنا6، املنطقة 7، بقعة 29، السفلي، 

الجديدة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالجديدة بتا6يخ 02 ما16 

2022 تحت 6قم 27557.

821I

NOUSSAH CONSULTING

TIFNI PACK
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير تسمية الشركة

NOUSSAH CONSULTING
 59BD ZERKTOUNI ETG 3

 N°8 CASABLANCA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

TIFNI PACK شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا3 مقرها االجتماعي 7 شا6ع 
احمد التوكي طابق 2 شقة 0) - 

20000 الدا6 الشيضاء املغرب.
تغيير تسمية الشركة

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
50134(

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تغيير   2022 يناير   20 في  املؤ6خ 
 »TIFNI PACK« تسمية الشركة من 

. »TRAVAUX TIL« إلى
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 0( بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

فبراير 2022 تحت 6قم 0873)8.
827I

مكتب أخيا6 خديجة

ASSURANCES YASSER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب أخيا6 خديجة
شا6ع الجيش امللكي اقامة ايما3 
طابق 4 6قم 7 تطوا3 ، 93000، 

تطوا3 املغرب
ASSURANCES YASSER شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي شا6ع 
محمد داود ميمونة 2 طابق اال6�سي 

6قم 3 تطوا3 - 93000 تطوا3 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
3((03
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في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعداد القانو3   2022 فبراير   28

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ASSURANCES YASSER

وكيل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تأمي3.

شا6ع   : االجتماعي  املقر  عنوا3 

طابق اال6�سي   2 محمد داود ميمونة 

تطوا3   93000  - تطوا3   3 6قم 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:

 (.000  : السيد محمد الشوزويقي 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة.

 (000  : السيد محمد الشوزويقي 

بقيمة 00) د6هم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محمد الشوزويقي عنوانه)ا) 

6قم  شا6ع الجيش امللكي اقامة هناء 

تطوا3   93000 تطوا3   2 طابق   (2

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد الشوزويقي عنوانه)ا) 

6قم  شا6ع الجيش امللكي اقامة هناء 

تطوا3   93000 تطوا3   2 طابق   (2

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما16   03 االبتدائية بتطوا3 بتا6يخ 

2022 تحت 6قم 720.

828I

TOFMZAR CARS

TOFMZAR CARS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TOFMZAR CARS
6قم 21 عما6ة 80 مشروع الدشيرة 
الجديدة انزكا3 ، 81310، انزكا3 

املغرب
TOFMZAR CARS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي محل 6قم 
491 الطابق اال6�سي مشروع انير 

حي تسيال الدشيرة انزكا3 - 80150 
انزكا3 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
2559(

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   23
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TOFMZAR CARS
كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيا6ات بدو3 سائق.
عنوا3 املقر االجتماعي : محل 6قم 
انير  مشروع  اال6�سي  الطابق   491
 80150  - حي تسيال الدشيرة انزكا3 

انزكا3 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 500.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
 5.000  : ابراهيم  امي3  السيد 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  ابراهيم  امي3  السيد 
حي الهدى اكادير   (35 بلوك ب 6قم 

80070 اكادير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  زكرياء  امي3  السيد 
حي الهدى اكادير   (35 بلوك ب 6قم 

80070 اكادير املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما16   03 بتا6يخ  بانزكا3  االبتدائية 

2022 تحت 6قم 440.
829I

ECOGEF

 PEAK TRANSFERT
D›ARGENT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ECOGEF
 ROUTE SIDI BOUZID NAJMAT
 AL JANOB I BLOC D APPT 15

 ELJADIDA ROUTE SIDI BOUZID
 NAJMAT AL JANOB I BLOC D
 APPT 15 ELJADIDA، 24000،

ELJADIDA MAROC
 PEAK TRANSFERT D›ARGENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي تجزئة 

الو6ود 6قم 20 الطابق ) شقة 2 و 
كراج الطابق اال6�سي 1)م سيدي 
معروف الدا6 الشيضاء - 20280 

الدا6 الشيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
533735

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 PEAK  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.TRANSFERT D’ARGENT
تحويل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االموال.
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
و   2 شقة   ( الطابق   20 الو6ود 6قم 
سيدي  1)م  اال6�سي  الطابق  كراج 
معروف الدا6 الشيضاء - 20280 الدا6 

الشيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
السيد سمير ناسبي : 000.) حصة 

بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  ناسبي  سمير  السيد 
تجزئة الو6ود 6قم ا20 طابق ) سيدي 
الدا6   20280 الشيضاء  معروف 

الشيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  ناسبي  سمير  السيد 
تجزئة الو6ود 6قم ا20 طابق ) سيدي 
الدا6   20280 الشيضاء  معروف 

الشيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

فبراير 2022 تحت 6قم 14)7.

830I

وكالة مكة للخدمات

Sté. TAHA SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

وكالة مكة للخدمات
شا6ع سيدي أحمد الركيبي 6قم 15 
السما6ة ، 72000، السما6ة املغرب
Sté. TAHA SERVICES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي حي العودة 

تجزئة األمل 6قم 03 السما6ة - 
72000 السما6ة املغرب
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تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

2537

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعداد القانو3   202( دجنبر   08

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 Sté.  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TAHA SERVICES

: مقاول في  غرض الشركة بإيجاز 

املختلفة،  واألشغال  الشناء  أشغال 

التجا6ة، التصدير واالستيراد.

حي   : االجتماعي  املقر  عنوا3 

العودة تجزئة األمل 6قم 03 السما6ة 

- 72000 السما6ة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:  6أسمال  مشلغ 

100.000,00 د6هم، مقسم كالتالي:

 (.000  : غو6بلي  حمزة  السيد 

حصة بقيمة 100,00 د6هم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  غو6بلي  حمزة  السيد 

 72000 السما6ة   03 حي العودة 6قم 

السما6ة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  غو6بلي  حمزة  السيد 

 72000 السما6ة   03 حي العودة 6قم 

السما6ة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالسما6ة بتا6يخ )2 دجنبر 

)202 تحت 6قم 270.

83(I

LABRASS MULTISERVICES SARL

 STE ALUMINUM & PLASTIC
NASSER SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

LABRASS MULTISERVICES SARL
6قم )2 شا6ع االمير موالي عشد هللا ، 

70000، العيو3 املغرب
 STE ALUMINUM & PLASTIC
NASSER SARL AU شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي تجزئة 25 
ما16 6قم 347Y العيو3 - 70000 

العيو3 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
37449

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   202( يونيو   2(
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 STE ALUMINUM & PLASTIC

. NASSER SARL AU
شركة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
متنوعة  أعمال   - العامة  األشغال 
جميع  تشييد   - الصحي  الصرف   -

املشاني العامة والخاصة.... الخ.
عنوا3 املقر االجتماعي : تجزئة 25 
 70000  - العيو3   347Y ما16 6قم 

العيو3 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
السيد معاد ايت الطالب : 000.) 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة.

السيد معاد ايت الطالب : 000.) 

بقيمة 00) د6هم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

الطالب  ايت  معاد  السيد 

حي القد1 تجزئة الوفاق  عنوانه)ا) 

 70000 العيو3   20( 6قم  و  بلوك 

العيو3 املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

الطالب  ايت  معاد  السيد 

حي القد1 تجزئة الوفاق  عنوانه)ا) 

 70000 العيو3   20( 6قم  و  بلوك 

العيو3 املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   08 االبتدائية بالعيو3 بتا6يخ 

)202 تحت 6قم 2244.

832I

(T.C.E CONSULTING( ط.1.ؤ كنسولتينك

LEADER PNEU SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 T.C.E( ط.1.ؤ كنسولتينك

(CONSULTING

حي تجزئة الداودية قطعة 6قم )2) 

، 90000، طنجة املغرب

LEADER PNEU SERVICES شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي طريق 

املسالخ ، تجزئة املتالشيات القطعة 
6قم 04 مكر6 - 90000 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

(250(5

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   2022 يناير   04

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. LEADER PNEU SERVICES
شراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 
وبيع اإلطا6ات ومستلزمات السيا6ات 

والشاحنات..
طريق   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
، تجزئة املتالشيات القطعة  املسالخ 
6قم 04 مكر6 - 90000 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
 (.000  : الوهابى  محمد  السيد 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  الوهابى  محمد  السيد 
 27 برقم  الخطاب  بن  عمر  تجزئة 

90000 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  الوهابى  محمد  السيد 
 27 برقم  الخطاب  بن  عمر  تجزئة 

90000 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما16   0( بتا6يخ  بطنجة  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 470)25.
833I

MAROC TECHNIQUE MANAGEMENT SARL

Café Cité Des Sports SARL.
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد
تفويت حصص

 MAROC TECHNIQUE
MANAGEMENT SARL

 AVENUE ESSALAM RESIDENCE
 CHOUROUK BLOC B 2EME

 ETAGE N°4 TANGER AVENUE
 ESSALAM RESIDENCE

 CHOUROUK BLOC B 2EME
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 ETAGE N°4 TANGER، 90000،

TANGER املغرب

 Café Cité Des Sports SARL.AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي مجمع 

ابراهيم الخليل اقامة 81 محل 6قم 

03 مسنانة طنجة - 90000 طنجة 

املغرب.

تفويت حصص
6قم التقييد في السجل التجا6ي 

.9(955

الوحيد  الشريك  قرا6  بمقت�سى 

تمت   2022 فبراير   (4 في  املؤ6خ 

املصادقة على :

بنتميم  قمر  )ة)  السيد  تفويت 

250 حصة اجتماعية من أصل 500 

حصة لفائدة السيد )ة) نادية بنتميم 

بتا6يخ 4) فبراير 2022.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

ما16   0( بتا6يخ  بطنجة  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 922).

834I

(T.C.E CONSULTING( ط.1.ؤ كنسولتينك

)AUTO ECOLE JBILA) أوتو 
إيكول جبيلة

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 T.C.E( ط.1.ؤ كنسولتينك

(CONSULTING

حي تجزئة الداودية قطعة 6قم )2) 

، 90000، طنجة املغرب

)AUTO ECOLE JBILA) أوتو 

إيكول جشيلة شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي منطقة 

جشيلة قطعة. 991) - 90000 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

(25085

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   0(
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 AUTO( : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

ECOLE JBILA) أوتو إيكول جشيلة .
مد6سة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لتعليم قيادة السيا6ات.
منطقة   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
جشيلة قطعة. 991) - 90000 طنجة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
 (.000  : بوالحية  أحمد  السيد 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  بوالحية  أحمد  السيد 
دوا6 والد بوشريفة العرجا3 ، أوطاط 

الحاج 90000 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  بوالحية  أحمد  السيد 
دوا6 والد بوشريفة العرجا3 ، أوطاط 

الحاج 90000 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما16   02 بتا6يخ  بطنجة  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 529)25.
835I

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL

TERASSE MALABATA SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL
 avenue beethoven, immeuble
 opéra 2ème etage 13 TANGER،

90000، TANGER MAROC
 TERASSE MALABATA SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي )2, شا6ع 

موالي يوسف,إقامة ستي لوج 
الطابق الثامن 6قم الشقة 40) - 

90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

(25(3(
في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   2(
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. TERASSE MALABATA SARL
غرض الشركة بإيجاز : تهدف هده 

الشركة أساسا إلى :
االنعاش العقا6ي 

- اجراء عمليات التقسيم و تجزئة 
اال6ا�سي

- مقاوالت الشناء بجميع انواعه 
العمليات  جميع  عامة  بصفة   
التجا6ية, املالية, الصناعية و العقا6ية 
التي تتعلق بصفة مشاشرة باملواضيع 
املشا6 إليها أعاله أو أي موضوع مشابه 
له أو يمكنه املساهمة في النمو تحت 

أي نوع لحساب الشركة الخاصة. .
عنوا3 املقر االجتماعي : )2, شا6ع 
موالي يوسف,إقامة ستي لوج الطابق 
 90000  -  (40 الشقة  6قم  الثامن 

طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
السيد عشد السالم الشريف : 25 

حصة بقيمة 000.) د6هم للحصة.
السيد محمد الشريف : 25 حصة 

بقيمة 000.) د6هم للحصة.
 50  : السيد عشد الحميد ابرشا3 

حصة بقيمة 000.) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الشريف  السالم  عشد  السيد 
تجزئة  الشالية  طنجة  عنوانه)ا) 
طنجة   90000  34 6قم  طنجيس 

املغرب.
السيد محمد الشريف عنوانه)ا) 
ستي  إقامة  يوسف,  موالي  شا6ع   ,
 (40 لوج الطابق الثامن 6قم الشقة 

90000 طنجة املغرب.
ابرشا3  الحميد  عشد  السيد 
إقامة  زيدو3,  ابن  زنقة  عنوانه)ا) 
زليل الطابق 4 6قم 29 90000 طنجة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الشريف  السالم  عشد  السيد 
تجزئة  الشالية  طنجة  عنوانه)ا) 
طنجة   90000  34 6قم  طنجيس 

املغرب
السيد محمد الشريف عنوانه)ا) 
ستي  إقامة  يوسف,  موالي  شا6ع 
 (40 لوج الطابق الثامن 6قم الشقة 

90000 طنجة املغرب
ابرشا3  الحميد  عشد  السيد 
إقامة  زيدو3,  ابن  زنقة  عنوانه)ا) 
زليل الطابق 4 6قم 29 90000 طنجة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما16   03 بتا6يخ  بطنجة  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 581)25.

831I

وكالة مكة للخدمات

STE BRICOSAHARA TRAV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

وكالة مكة للخدمات
شا6ع سيدي أحمد الركيبي 6قم 15 
السما6ة ، 72000، السما6ة املغرب

STE BRICOSAHARA TRAV شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي حي الفتح 
6قم 07 السما6ة - 72000 السما6ة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
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6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
21(9

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   09
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BRICOSAHARA TRAV
: مقاول في  غرض الشركة بإيجاز 
املختلفة،  واألشغال  الشناء،  أشغال 

التجا6ة، التصدير واالستيراد.
عنوا3 املقر االجتماعي : حي الفتح 
السما6ة   72000  - السما6ة   07 6قم 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:  6أسمال  مشلغ 

100.000,00 د6هم، مقسم كالتالي:
السيد عشيدي طه : 000.) حصة 

بقيمة 100,00 د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  طه  عشيدي  السيد 
 72000 )) السما6ة  زنقة افرا3 6قم 

السما6ة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  طه  عشيدي  السيد 
 72000 )) السما6ة  زنقة افرا3 6قم 

السما6ة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالسما6ة بتا6يخ 09 فبراير 

2022 تحت 6قم )4.
837I

MISAGROUP

EIGHT SEYSTEME
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MISAGROUP
 AV LALLA YACOUT ANGLE
 MUSTAFA EL MAANI 2EME

 ETG N 62 61 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

EIGHT SEYSTEME شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي )1 شا6ع 

اللة الياقوت تقاطع مصطفى املعاني 
الطابق الثاني 6قم 12 الدا6 الشيضاء 

00)20 الدا6 الشيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
53440(

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   2022 يناير   (8
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 EIGHT : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.SEYSTEME
غرض الشركة بإيجاز : اعالميات.
)1 شا6ع  عنوا3 املقر االجتماعي : 
اللة الياقوت تقاطع مصطفى املعاني 
12 الدا6 الشيضاء  الطابق الثاني 6قم 

00)20 الدا6 الشيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
 (.000  : العيداني  زكرياء  السيد 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
العيداني عنوانه)ا)  السيد زكرياء 
 20(00 تجزئة الصافي املحمدية   25

الدا6 الشيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
العيداني عنوانه)ا)  السيد زكرياء 
 20(00 تجزئة الصافي املحمدية   25

الدا6 الشيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 0( بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

ما16 2022 تحت 6قم )411)8.
838I

وكالة مكة للخدمات

 GOLDEN GEMS COMPANY
/G.G.C

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

وكالة مكة للخدمات
شا6ع سيدي أحمد الركيبي 6قم 15 
السما6ة ، 72000، السما6ة املغرب
 GOLDEN GEMS COMPANY
G.G.C/ شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي حي السالم 

02 بلوك ف 6قم 22 السما6ة - 
72000 السما6ة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
2133

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   (0
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 GOLDEN GEMS COMPANY

./G.G.C
غرض الشركة بإيجاز : استخراج 
املقالع،  واستغالل  الحجا6ة، 

الخدمات املتعددة والتجا6ة.
حي   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
السالم 02 بلوك ف 6قم 22 السما6ة 

- 72000 السما6ة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:  6أسمال  مشلغ 

100.000,00 د6هم، مقسم كالتالي:
 (.000  : إبراهيم  بوعلي  السيد 
حصة بقيمة 100,00 د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  إبراهيم  بوعلي  السيد 
حي   40 6قم  امحمد  إبراهيم  زنقة 
السما6ة   72000 السما6ة  املسيرة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  إبراهيم  بوعلي  السيد 
حي   40 6قم  امحمد  إبراهيم  زنقة 
السما6ة   72000 السما6ة  املسيرة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالسما6ة بتا6يخ 22 فبراير 

2022 تحت 6قم 49/2022.
839I

FIDUCIAIRE GESTION ZIADI

ASBATHANDBODY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

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
ASBATHANDBODY شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي طريق 
الجولف مركز التسوق اندلوسيا 

محل 6قم 27 طنجة طنجة 90000 
طنجة املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
(24983

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   (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  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ASBATHANDBODY
شراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 
منتجات  وتسويق   , تصنيع   , بيع   ,

مستحضرات التجميل و
 االستيراد و التصدير..

طريق   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
اندلوسيا  التسوق  مركز  الجولف 
 90000 طنجة طنجة   27 محل 6قم 

طنجة املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:  6أسمال  مشلغ 

100.000,00 د6هم، مقسم كالتالي:
 (.000  : السنوني  عشلة  السيدة 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة عشلة السنوني عنوانه)ا) 
6وزطنجة  لبريري  تجزئة  بوبانة  حي 

90000 طنجة املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة عشلة السنوني عنوانه)ا) 
6وزطنجة  لبريري  تجزئة  بوبانة  حي 

90000 طنجة املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   28 بتا6يخ  بطنجة  التجا6ية 

2022 تحت 6قم ))9).
840I

األستاذ خليل بوقفاوي - موثق

CONCORDE FINANCE
إعال3 متعدد القرا6ات

األستاذ خليل بوقفاوي - موثق
52 زنقة محمد اسميحة الطابق 

) شقة ) الدا6 الشيضاء ، 20090، 
الدا6 الشيضاء املغرب

CONCORDE FINANCE »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوا3 مقرها االجتماعي: 34) محج 
ابراهيم النخعي - املعا6يف امتداد 

- - الدا6 الشيضاء املغرب.

»إعال3 متعدد القرا6ات«
6قم التقييد في السجل التجا6ي: 

.(93375

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤ6خ في 03 فبراير 2022

تم اتخاذ القرا6ات التالية: 

قرا6 6قم ): الذي ينص على مايلي: 

الكريم  عشد  املرحوم  وفاة  اثشات 

انتقال  على  املصادقة  و  الجمالي، 

حصصه االجتماعية لو6ثته

قرا6 6قم 2: الذي ينص على مايلي: 

لحصص  تفويتات  على  املصادقة 

»جيم  شركة  قشول  و  اجتماعية، 

انفست« ش.م.م، كشريك جديد

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند 6قم ): الذي ينص على مايلي: 

لرأسمال  الجديد  التقسيم  اثشات 

الشركة، و تعديل الفصلي3 1 و 7 من 

القانو3 اآلسا�سي

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 03 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

ما16 2022 تحت 6قم 5377)8.

84(I

األستاذ خليل بوقفاوي - موثق

KAYJA
إعال3 متعدد القرا6ات

األستاذ خليل بوقفاوي - موثق

52 زنقة محمد اسميحة الطابق 

) شقة ) الدا6 الشيضاء ، 20090، 

الدا6 الشيضاء املغرب

KAYJA »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوا3 مقرها االجتماعي: 37 زنقة 

ايت باعمرا3 - - الدا6 الشيضاء 

املغرب.

»إعال3 متعدد القرا6ات«
6قم التقييد في السجل التجا6ي: 

.(75377

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

)202 تم اتخاذ  29 يوليوز  املؤ6خ في 

القرا6ات التالية: 

قرا6 6قم ): الذي ينص على مايلي: 
االشهاد على وفاة املرحوم عشد الكريم 
الجمالي، الذي كا3 قيد حياته مسيرا

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 
النظام األسا�سي التالية: 

بند 6قم ): الذي ينص على مايلي: 
إقرا6 تسيير الشركة من طرف كل من 
السيد محمد الجمالي و السيد كريم 

عيوش
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 03 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

ما16 2022 تحت 6قم 5378)8.
842I

FIDUCIAIRE 2001

PRIMEP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FIDUCIAIRE 2006
 LOT AMINE SIDI MAAROUF 52

N ، 20280، Casablanca Maroc
PRIMEP شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طو6 التصفية)
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي تجزئة 
ملك الدندو3 زنقة 2) 6قم 77) 
 LOT AMINE 52 سيدي معروف

 SIDI MAAROUF 20280
الدا6الشيضاء املغرب.

حل شركة
6قم التقييد في السجل التجا6ي 

.(37793
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
))20 تقر6 حل  )2 دجنبر  املؤ6خ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
 (00.000 6أسمالها  مشلغ   PRIMEP
اإلجتماعي  مقرها  وعنوا3  د6هم 
6قم   (2 زنقة  الدندو3  ملك  تجزئة 
 LOT  52 معروف  سيدي   (77
 AMINE SIDI MAAROUF 20280
 : ل  نتيجة  املغرب  الدا6الشيضاء 

صعوبات تجا6ية.
تجزئة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 (77 6قم   (2 زنقة  الدندو3  ملك 
 20280 املغرب  معروف  سيدي 

الدا6الشيضاء املغرب. 
و عي3:

و  لكنيتري  الشداوي  السيد)ة) 

عنوانه)ا) حي النجاح بلوك ب 6قم 39 

سيدي معروف 20280 الدا6الشيضاء 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.

الحدود  اإلقتضاء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تشليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية : 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 03 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

يناير 3)20 تحت 6قم 4515)5.

843I

CABINET PARIS FISC CONSULTING

cabinet paris fisc consulting
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 CABINET PARIS FISC

CONSULTING

شا6ع محمد الخامس اقامة 

الرحماني A3 الطابق االول وادي زم 

وادي زم املغرب، 25350، وادي زم 

املغرب

 cabinet paris fisc consulting

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي شا6ع 

 A3 محمد الخامس اقامة الرحماني

الطابق االول وادي زم املغرب وادي 
زم 25350 وادي زم املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

(219

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   22

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. cabinet paris fisc consulting

غرض الشركة بإيجاز : االستشا6ة 

القانونية والجشائية واملحاسشة
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تأسيس وتسيير الشركات
املشا6يع  د6اسة  و  التوطي3 

والتكوين 
شا6ع   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
 A3 محمد الخامس اقامة الرحماني 
الطابق االول وادي زم املغرب وادي 

زم 25350 وادي زم املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
السيد ايوب اكريش : 500 حصة 

بقيمة 00) د6هم للحصة.
 500  : بوشوفة  حسن  السيد 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  اكريش  ايوب  السيد 
حي القريعة   15 6قم الدا6   (2 زنقة 

25350 وادي زم املغرب.
السيد حسن بوشوفة عنوانه)ا) 
 25(00 داخلة  حي  ب   17 بلوك 

بوجنيشة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  اكريش  ايوب  السيد 
حي القريعة   15 6قم الدا6   (2 زنقة 

25350 وادي زم املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بوادي زم بتا6يخ 03 ما16 

2022 تحت 6قم 7).
844I

MAROC CONSEIL CONSULTANT SARL AU

 INTEGRALE
CONSTRUCTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 MAROC CONSEIL
CONSULTANT SARL AU

 IMM OTMANE 1ER ETAGE
 APPT. 5 EN FACE LYCÉE VICTOR
 HUGO Q.Y.B.T.ROUTE TARGA
 GUELIZ ، 40000، MARRAKECH

MAROC

 INTEGRALE CONSTRUCTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 6قم 285 

تجزئة املسا6 2 مكتب 6قم 41 
طريق اسفي - 40000 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
(22717

في  مؤ6خ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   2022 يناير   28
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.INTEGRALE CONSTRUCTION
مقاولة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االشغال املختلفة و الشناء.
عنوا3 املقر االجتماعي : 6قم 285 
تجزئة املسا6 2 مكتب 6قم 41 طريق 

اسفي - 40000 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
نو6موند  با6بو  ستيفا3  السيد 
حصة   (.000  : جوزيف  ميشيل 

بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
نو6موند  با6بو  ستيفا3  السيد 
29 شا6ع  ميشيل جوزيف عنوانه)ا) 
 (9 6قم   3 سيردا6  اقامة  لجيروند 

20000 الدا6 الشيصاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
نو6موند  با6بو  ستيفا3  السيد 
29 شا6ع  ميشيل جوزيف عنوانه)ا) 
 (9 6قم   3 سيردا6  اقامة  لجيروند 

20000 الدا6 الشيصاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   (4 بتا6يخ  بمراكش  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 32884).
845I

Valoris Partners

MW PROMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Valoris Partners
 Bureau N°14, 3ème étage,

 immeuble soft city oasis, 2 et
 4 rue Abou Dhabi ، 20410،

casablanca maroc
MW PROMO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 59، شا6ع 
الز6قطوني الطابق الساد1 6قم 8) 

- 20000 الدا6 الشيضاء املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
534745

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   (4
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 MW  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PROMO
االنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقا6ي بجميع انواعه.
شراء و بيع اال6ا�سي و العقا6ات..

عنوا3 املقر االجتماعي : 59، شا6ع 
الز6قطوني الطابق الساد1 6قم 8) 

- 20000 الدا6 الشيضاء املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:

000.) حصة   : السيد نبيل واجد 
بقيمة 00) د6هم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد نبيل واجد عنوانه)ا) زنقة 
1 الشقة  اال6د3 اقامة بنيس الطابق 

50 90000 طنجة املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد نبيل واجد عنوانه)ا) زنقة 
1 الشقة  اال6د3 اقامة بنيس الطابق 

50 90000 طنجة املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 03 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

ما16 2022 تحت 6قم )535)8.

841I

عادل الزميتة - محاسب-

BOUCHAIB KHADAMATTE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

عادل الزميتة - محاسب-
250 حي االدا6سة بلوك 2 تازة ، 

35000، تازة املغرب
 BOUCHAIB KHADAMATTE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا3 مقرها االجتماعي الطابق 
الثالث بلوك أ امللحة قطاع )020 - 

35000 تازة املغرب.
تغيير نشاط الشركة

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.5907

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تغيير   2022 فبراير   0( املؤ6خ في 
 COMMERCE« الشركة من  نشاط 
 DE DETAIL DE BIENS
 CULTURELS ET DE LOISIRS
إلى   »EN MAGASIN SPECIALISE

.»RESTAURATION«
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما16   03 بتا6يخ  بتازة  االبتدائية 

2022 تحت 6قم 96/2022.

847I
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CAFIGEC

DIGIMPERIAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CAFIGEC
 rue al, fourat 2éme etage 39
 maarif 39 rue al, fourat 2éme
 etage maarif، 20100، casa

maroc
DIGIMPERIAL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 80 شا6ع 
موالي سليما3 الطابق ) مكتب 
6قم 5 عي3 السشع - 00)20 الدا6 

الشيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

53419(
في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   (0
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DIGIMPERIAL
التجا6ة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الرقمية
وكالة التأثير الرقمي.

80 شا6ع  عنوا3 املقر االجتماعي : 
) مكتب 6قم  موالي سليما3 الطابق 
5 عي3 السشع - 00)20 الدا6 الشيضاء 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
السيد الشتيوي نزا6 : 500 حصة 

بقيمة 00) د6هم للحصة.
 500  : مروا3  بوجالل  السيد 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  نزا6  الشتيوي  السيد 
 05 زنقة مصطفى الرافعي شقة   35
اقامة جهاد 00)20 القنيطرة املغرب.
السيد بوجالل مروا3 عنوانه)ا) 
 51 الرقم   03 ديو6 املخز3 مجموعة 
يحيى   20(00 الغرب  يحيى  سيدي 

الغرب املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  نزا6  الشتيوي  السيد 
 05 زنقة مصطفى الرافعي شقة   35
اقامة جهاد 00)20 القنيطرة املغرب
السيد بوجالل مروا3 عنوانه)ا) 
 51 الرقم   03 ديو6 املخز3 مجموعة 
يحيى   20(00 الغرب  يحيى  سيدي 

الغرب املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 03 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

ما16 2022 تحت 6قم 5011)8.
848I

AFC PARTENAIRE

MANDS INVESTMENTS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AFC PARTENAIRE
 APP 16 IMM F218 OPERATION

 NAJD RTE DE SIDI GHANEM
 MARRAKECH MARRAKECH،
40000، MARRAKECH maroc

MANDS INVESTMENTS شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي شا6ع 
مسلم تقسيم بكا6الطابق الثالث 
شقة 6قم 4) باب دكالة مراكش 
مراكش 40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

(23275
في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   (4
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MANDS INVESTMENTS
التطوير   : بإيجاز  غرض الشركة 

العقا6ي
 االستشا6ات العقا6ية

 تاجر األ6ض
 أعمال متنوعة أو تشييدية

 الديكو6 والتصميم الداخلي
استيراد و تصدير.

شا6ع   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
الثالث  بكا6الطابق  تقسيم  مسلم 
مراكش  دكالة  باب   (4 6قم  شقة 

مراكش 40000 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
500 حصة   : السيد 6ضوا3 هاني 

بقيمة 00) د6هم للحصة.
 500  : مزوا6ي  يوسف  السيد 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  هاني  6ضوا3  السيد 

امستردام هولندا . هولندا هولندا.
السيد يوسف مزوا6ي عنوانه)ا) 

هولندا . هولندا هولندا.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  هاني  6ضوا3  السيد 
امستردام هولندا . امستردام هولندا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما16   03 بتا6يخ  بمراكش  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 33502).
849I

STE FIDUCIAIRE D’AUDIT CHARAKA

SABRE CORP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 STE FIDUCIAIRE D›AUDIT
CHARAKA

 AV YAKOUB EL MANSOUR
 RESIDENCE AHLAM 1 ENTRÉE

 B BUREAU N° 10 ETAGE 4
 GUELIZ MARRAKECH، 40000،

marrakech maroc
SABRE CORP شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 6قم 208 
املنطقة الصناعية سيدي غانم 

طريق آسفي مكتب 6قم 39 مراكش 
- 0))40 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
(23235

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   23
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 SABRE : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.CORP
إدا6ة   *  : بإيجاز  الشركة  غرض 
والخدمات  االتصال  مركز  وتشغيل 
التجا6ية  والعالقات  الهاتفية 

والشراكة والتمثيل واالمتياز
* استيراد و تصدير.

عنوا3 املقر االجتماعي : 6قم 208 
غانم  سيدي  الصناعية  املنطقة 
مراكش   39 طريق آسفي مكتب 6قم 

- 0))40 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
إليانوفا  فيليانا  ما6كوفا  السيدة 
د6هم   (00 بقيمة  حصة   (.000  :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
فيليانا  ما6كوفا  السيدة 
بلغا6يا  صوفيا  عنوانه)ا)  إليانوفا 

8402244392 صوفيا بلغا6يا.
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والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

فيليانا  ما6كوفا  السيدة 
بلغا6يا  صوفيا  عنوانه)ا)  إليانوفا 

8402244392 صوفيا بلغا6يا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما16   02 بتا6يخ  بمراكش  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 33433).

850I

CHETTIOUI AHMED

ZAHRAE TRAV
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CHETTIOUI AHMED
حي املسيرة الخضراء,م/ا,شا6ع 

)6,0قم 34 ، 50)92، القصر الكشير 
املغرب

ZAHRAE TRAV شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي حي السالم 
م/ب زنقة 7) 6قم 2 مكر6 - 50)92 

القصر الكشير املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
3305

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   (8
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ZAHRAE TRAV
االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

العامة للشناء.
حي   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
 - 2 مكر6  7) 6قم  السالم م/ب زنقة 

50)92 القصر الكشير املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 
د6هم، مقسم كالتالي:

السد6اوي  املطلب  عشد  السيد 
د6هم   (00 بقيمة  حصة   (.000  :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السد6اوي  املطلب  عشد  السيد 
 07 زنقة  الرايس  سيدي  عنوانه)ا) 
6قم 34 50)92 القصر الكشير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السد6اوي  املطلب  عشد  السيد 
 07 زنقة  الرايس  سيدي  عنوانه)ا) 
6قم 34 50)92 القصر الكشير املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 0( بتا6يخ  الكشير  بالقصر  االبتدائية 

ما16 2022 تحت 6قم 57.
85(I

CCE SERVICES

ESPACE NEW LOOK
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

ETUDE ME FILALI MERIEM
الرقم 1 شا6ع سبتة عما6ة مريم 

تجزئة الداخلة ، 28820، املحمدية 
املغرب

ESPACE NEW LOOK شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي املحمدية 
شا6ع سبتة LOT ج ه عما6ة 6قم 1 - 

28800 املحمدية املغرب.
تفويت حصص

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.4(3(

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2022 فبراير   (4 في  املؤ6خ 

املصادقة على :
عشد  نزهة  )ة)  السيد  تفويت 
املومن 2.500) حصة اجتماعية من 
حصة لفائدة السيد   25.000 أصل 
فبراير   (4 بتا6يخ  افزيد  حميد  )ة) 

.2022

مرد3  تكما3  )ة)  السيد  تفويت 

حصة اجتماعية من أصل   (2.500

)ة)  السيد  لفائدة  حصة   25.000

حميد افزيد بتا6يخ 4) فبراير 2022.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

االبتدائية باملحمدية بتا6يخ 22 فبراير 

2022 تحت 6قم 385.

852I

NOUSSAH CONSULTING

BARBECUE BELVEDERE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

NOUSSAH CONSULTING

 59BD ZERKTOUNI ETG 3

 N°8 CASABLANCA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

BARBECUE BELVEDERE شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طو6 

التصفية)

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 5 شا6ع 

عشد هللا ابن ياسي3 طابق 5 - 20000 

الدا6 الشيضاء املغرب.

حل شركة
6قم التقييد في السجل التجا6ي 

.5(87((

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

2022 تقر6 حل  1) فبراير  املؤ6خ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

مشلغ   BARBECUE BELVEDERE
وعنوا3  د6هم   (00.000 6أسمالها 

هللا  عشد  شا6ع   5 اإلجتماعي  مقرها 

الدا6   20000  -  5 ابن ياسي3 طابق 

عدم   : ل  نتيجة  املغرب  الشيضاء 

تحقيق هدف الشركة.

شا6ع   5 و حدد مقر التصفية ب 

عشد هللا ابن ياسي3 طابق 5 - 20000 

الدا6 الشيضاء املغرب. 

و عي3:

و  وكيلي  اد6ي�سي  ياسر  السيد)ة) 
الرا�سي  محمد  زنقة   80 عنوانه)ا) 

 20000 بلفيدير   4 شقة  السالوي 

)ة)  كمصفي  املغرب  الشيضاء  الدا6 

للشركة.

و  اوحميد  محمد  السيد)ة) 
بلفدير  تلمسلن  زنقة   20 عنوانه)ا) 

املغرب  الشيضاء  الدا6   20000

كمصفي )ة) للشركة.

الحدود  اإلقتضاء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تشليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية : 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 03 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

ما16 2022 تحت 6قم )537)8.

853I

COMICONE

 POLYESTER BEN DADDA
OUALILI

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

COMICONE
6قم )، عما6ة 1، اقامة ابن سينا ، 

50000، مكنا1 املغرب

 POLYESTER BEN DADDA

OUALILI شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي شقة 6قم 

3)، عما6ة )، تجزئة 6ياض األندلس 

- 50030 مكنا1 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

55597

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   23

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 POLYESTER BEN DADDA

.OUALILI

استغالل   : غرض الشركة بإيجاز 

وتصنيع لتحضير املواد الشالستيكية 

)بوليستر).
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عنوا3 املقر االجتماعي : شقة 6قم 
)، تجزئة 6ياض األندلس  3)، عما6ة 

- 50030 مكنا1 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
 900  : بندادة  املصطفى  السيد 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة.
 50  : حريبشة  عزيزة  السيدة 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة.
50 حصة   : السيد ياسي3 بندادة 

بقيمة 50 د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد املصطفى بندادة عنوانه)ا) 
شقة 6قم 3)، عما6ة )، تجزئة 6ياض 

األندلس 50030 مكنا1 املغرب.
السيدة عزيزة حريبشة عنوانه)ا) 
شقة 6قم 3)، عما6ة )، تجزئة 6ياض 

األندلس 50030 مكنا1 املغرب.
عنوانه)ا)  بندادة  ياسي3  السيد 
شقة 6قم 3)، عما6ة )، تجزئة 6ياض 

األندلس 50030 مكنا1 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد املصطفى بندادة عنوانه)ا) 
شقة 6قم 3)، عما6ة )، تجزئة 6ياض 

األندلس 50030 مكنا1 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما16   02 بتا6يخ  بمكنا1  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 851.
854I

STE FIDUCIAIRE D’AUDIT CHARAKA

UNCUBUS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

إضافة تسمية تجا6ية أو شعا6 

 STE FIDUCIAIRE D›AUDIT
CHARAKA

 AV YAKOUB EL MANSOUR
 RESIDENCE AHLAM 1 ENTRÉE

 B BUREAU N° 10 ETAGE 4
 GUELIZ MARRAKECH، 40000،

marrakech maroc
UNCUBUS »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
وعنوا3 مقرها االجتماعي: تجزئة 
الخير ، 6قم )2 ، تا6كة ، مراكش - 

40000 مراكش املغرب.
»إضافة تسمية تجا6ية أو شعا6«
6قم التقييد في السجل التجا6ي: 

.98895
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤ6خ في 24 يناير 2022 تقر6 إضافة 

شعا6 تجا6ي للشركة وهو:
 HOTEL INTELLIGENCE

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
ما16   03 بتا6يخ  بمراكش  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 33498).

855I

ديوا3 فاطمة اإلد6ي�سي

jawhara bouldinque
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ديوا3 فاطمة اإلد6ي�سي
شا6ع الحسن الثاني زاوية شا6ع 
الحسن الثاني و عالل الفا�سي، 
20000، الدا6 الشيضاء املغرب

jawhara bouldinque شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

 Rue ,(75 وعنوا3 مقرها اإلجتماعي
 Boukraa APT19 ETAGE N°04

casablanca 20000 الدا6 الشيضاء 
املغرب.

تفويت حصص
6قم التقييد في السجل التجا6ي 

.3(0(8
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   202( يوليوز   07 في  املؤ6خ 

املصادقة على :
 SAADIA )ة)  السيد  تفويت 
KAROUATA 500 حصة اجتماعية 
من أصل 000.) حصة لفائدة السيد 
 07 HICHAM EL MADY بتا6يخ  )ة) 

يوليوز )202.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 07 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

شتنبر )202 تحت 6قم 870)79.

851I

AMOURI CONSULTING

STE PROMYGREEN
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

STE PROMYGREEN شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي طريق 

إيموزا6 د6ب شرايبي واد عمير الطابق 

األ6�سي بلوك ف3 مكتب 6قم ) - 

30000 فا1 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

7(017

في  مؤ6خ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   202( ماي   (7

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PROMYGREEN

استيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتصدير املنتجات الز6اعية.

طريق   : االجتماعي  املقر  عنوا3 

إيموزا6 د6ب شرايبي واد عمير الطابق 

 -  ( 6قم  مكتب  ف3  بلوك  األ6�سي 

30000 فا1 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (0.000 الشركة:  6أسمال  مشلغ 

د6هم، مقسم كالتالي:

 (00  : هولدين  6يهام  الشركة 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .

 (00  : هولدين  6يهام  الشركة 
بقيمة 00) د6هم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
وصفات ومواطن الشركاء :

6يهام هولدين عنوانه)ا)  الشركة 
طريق إيموزا6 د6ب شرايبي واد عمير 
 30000 ف3  بلوك  األ6�سي  الطابق 

فا1 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
كسو1  يوسف  محمد  السيد 
طريق  الوداية  شا6ع   20 عنوانه)ا) 

إيموزا6 30000 فا1 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجا6ية بفا1 بتا6يخ 27 يناير 2022 

تحت 6قم 430.
857I

Valoris Partners

STORY et BRANDS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

Valoris Partners
 Bureau N°14, 3ème étage,

 immeuble soft city oasis, 2 et
 4 rue Abou Dhabi ، 20410،

casablanca maroc
STORY et BRANDS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 58، شا6ع 
الز6قطوني الطابق الساد1 6قم 8) 

- 20000 الدا6 الشيضاء املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.4715((

الوحيد  الشريك  قرا6  بمقت�سى 
املؤ6خ في 20 دجنبر )202 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
الطابق  الز6قطوني  شا6ع   ،58«
الدا6   20000  -  (8 6قم  الساد1 
إلى »93 شا6ع عشد  املغرب«  الشيضاء 
الطابق  اوفيس،  كابيطال  املومن، 
الدا6   20000  -  (27 6قم  الساد1 

الشيضاء املغرب«.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 03 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

ما16 2022 تحت 6قم 5349)8.
858I

MCDF

ICE & BAKERY COMPANY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
إنشاء فرع تابع للشركة

ICE & BAKERY COMPANY
 تأسيس فرع للشركة

طشقا لقرا6 الشريك الوحيد املؤ6خ 
)202، للشركة املحدد  07 دجنبر  في 
 – الشيضاء  بالدا6  االجتماعي  مقرها 
املعا 6يف - 23) زنقة داوود الظاهري 

الطابق األول تقر6 ما يلي 
العنوا3  للشركة.في  فرع  تأسيس 

التالي: 
بوعزة  دا6  الشيضاء-  الدا6   •
– املركز التجا6ي مركاتو– محل 6قم 

1 و7 وب5) وب1) . 
بوكرين  الصغير  السيد  تعيي3 

مسير للفرع املذكو6 أعاله.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بالدا6  التجا6ية  باملحكمة  الضشط 
 2022 فبراير   28 بتا6يخ  الشيضاء 

تحت 6قم 4101)8
بالسجل  التعديل  تسجيل  تم 
 2022 فبراير   28 بتا6يخ  التجا6ي 

تحت 6قم 7784 بالسجل الترتيبي.
اإلدا6ة

859I

YBM COMPANY

YBM COMPANY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

YBM COMPANY
3) زنقة احمد املجاطي اقامة لزالب 
الطابق األول 6قم 8. ، 20350، الدا6 

الشيضاء املغرب
YBM COMPANY شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 3) زنقة 

احمد املجاطي اقامة لزالب الطابق 
األول 6قم 8. - 20350 الدا6 الشيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
525(33

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   202( دجنبر   02
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 YBM  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.COMPANY
 : بإيجاز  الشركة  غرض 

االستشا6ات اإلدا6ية.
زنقة   (3  : عنوا3 املقر االجتماعي 
احمد املجاطي اقامة لزالب الطابق 
األول 6قم 8. - 20350 الدا6 الشيضاء 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (0.000 الشركة:  6أسمال  مشلغ 

د6هم، مقسم كالتالي:
السيد يوسف 6غولي : 00) حصة 

بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  6غولي  يوسف  السيد 
6قم   1 زنقة   (08 حي السما6ة عما6ة 
الدا6 الشيضاء   20253 3 عي3 السشع 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  6غولي  يوسف  السيد 
6قم   1 زنقة   (08 حي السما6ة عما6ة 
الدا6 الشيضاء   20253 3 عي3 السشع 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

دجنبر )202 تحت 6قم 42138.
810I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

AZAMI CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شا6ع العركوب 6قم )7724-0 
صندوق البريد 6قم 41)، 73000، 

الداخلة املغرب
AZAMI CAR شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
و عنوا3 مقرها االجتماعي حي املسيرة 
2 زنقة واد نفيس 6قم 01 - 73000 

الداخلة .
تحويل الشكل القانوني للشركة

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.(3037

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تحويل   2022 يناير   28 املؤ6خ في 
الشكل القانوني للشركة من »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة« إلى »شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (5 بتا6يخ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

فبراير 2022 تحت 6قم 278/2022.

81(I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

FROID TIC INDUSTRIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شا6ع العركوب 6قم )7724-0 
صندوق البريد 6قم 41)، 73000، 

الداخلة املغرب
FROID TIC INDUSTRIE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي حي الرحمة 

6قم 1) - 73000 الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

20747

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 FROID : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.TIC INDUSTRIE
التجميع   : غرض الشركة بإيجاز 
الكهربائية  والتركيشات  والتبريد 

وامليكانيكية والصناعية والشحرية.
- معدات صناعية؛

- صيانة وإصالح املولدات.
معدات  جميع  وصيانة  إصالح   -
وتكييف  التبريد  ومواد  ومنشآت 

الهواء ؛.
حي   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
الداخلة   73000  -  (1 6قم  الرحمة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
السيد سعيد دوغري : 500 حصة 

بقيمة 00) د6هم للحصة.
 500  : اوالسايح  ابراهيم  السيد 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  دوغري  سعيد  السيد 
 73000  1/216 6قم  الوزاني  شا6ع 

الداخلة املغرب.
اوالسايح  ابراهيم  السيد 

عنوانه)ا) فرنسا 00)95 - فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  دوغري  سعيد  السيد 
 73000  1/216 6قم  الوزاني  شا6ع 

الداخلة املغرب
اوالسايح  ابراهيم  السيد 

عنوانه)ا) فرنسا 00)95 - فرنسا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (1 بتا6يخ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

فبراير 2022 تحت 6قم 279/2022.
812I
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ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

NEGO SIS PECHE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شا6ع العركوب 6قم )7724-0 
صندوق البريد 6قم 41)، 73000، 

الداخلة املغرب
NEGO SIS PECHE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي شا6ع عشد 
الخالق طو6يس 6قم )8) - 73000 

الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

20823
في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   (7
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 NEGO : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.SIS PECHE
تجا6ة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األسماك بالجملة.
- بيع األسماك بالتفصيل.

باالستيراد  يقوم  أسماك  تاجر   -
والتصدير ؛

- تسويق جميع منتجات املأكوالت 
ومعالجتها  وتجميدها  الشحرية 

وتصديرها؛
- مالك مركب صيد..

عنوا3 املقر االجتماعي : شا6ع عشد 
 73000  -  (8( الخالق طو6يس 6قم 

الداخلة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
اعما6  السالم  ابراهيم  السيد 
د6هم   (00 بقيمة  حصة   500  :

للحصة.

500 حصة   : السيد محمد زلزوا 
بقيمة 00) د6هم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

اعما6  السالم  ابراهيم  السيد 
حي لفطيحات عملرة 6قم  عنوانه)ا) 

)0 73000 الداخلة املغرب.
عنوانه)ا)  زلزوا  محمد  السيد 
املر�سى   (53 6قم  العهد  ولي  شا6ع 

70000 العيو3 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
اعما6  السالم  ابراهيم  السيد 
حي لفطيحات عملرة 6قم  عنوانه)ا) 

)0 73000 الداخلة املغرب
عنوانه)ا)  زلزوا  محمد  السيد 
املر�سى   (53 6قم  العهد  ولي  شا6ع 

70000 العيو3 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتا6يخ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

فبراير 2022 تحت 6قم 421/2022.
813I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

DAKHLA KITE UNITED
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شا6ع العركوب 6قم )7724-0 
صندوق البريد 6قم 41)، 73000، 

الداخلة املغرب
DAKHLA KITE UNITED شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي تجزئة 
حي القسم ) 6قم )4 ب - 73000 

الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
(930(

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   202( غشت   30
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 
باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DAKHLA KITE UNITED
استغالل   : غرض الشركة بإيجاز 

وتسيير فندق.
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
 73000  - ب   4( 6قم   ( القسم  حي 

الداخلة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
 (.000  : الديش  حمزة  السيد 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد حمزة الديش عنوانه)ا) حي 
القسم ) 6قم 42 ب 73000 الداخلة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد حمزة الديش عنوانه)ا) حي 
الداخلة   73000 ب   42 القسم 6قم 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 بتا6يخ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

شتنبر )202 تحت 6قم 498).
814I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

VIRIDE MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شا6ع العركوب 6قم )7724-0 
صندوق البريد 6قم 41)، 73000، 

الداخلة املغرب
VIRIDE MAROC شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي شا6ع 

العركوب 6قم )7724-0 - 73000 
الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
20897

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   24
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 VIRIDE : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.MAROC
جمع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
وتصدير  وتسويق  وتقييم  ومعالجة 

األعشاب الشحرية.
والز6اعة  املائية  األحياء  تربية   -

وتربية األعشاب الشحرية.
االستز6اع  واستغالل  تربية   -
املحا6  استز6اع  ونشاط  الشحري 

وتربية املحا6 وتربية األحياء املائية.
- إنتاج وتصنيع وتصدير منتجات 

املأكوالت الشحرية.
ز6اعة ومعالجة وتطوير وإنتاج   -
وتسويق  البستنة  منتجات  جميع 
ز6اعة  وكذلك  البستنة  منتجات 
وتربية  الحمضيات  وز6اعة  األشجا6 

الدواجن والخضروات املشكرة ؛.
شا6ع   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
 73000  -  0(-7724 6قم  العركوب 

الداخلة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 50.000 الشركة:  6أسمال  مشلغ 

د6هم، مقسم كالتالي:
 VIRIDE GmbH : 500 الشركة 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
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 VIRIDE GmbH الشركة 
عنوانه)ا) املانيا 449)1 - املانيا.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

 DAVID FREDERIK السيد 
 1(449 املانيا  PLISCHKE عنوانه)ا) 

- املانيا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتا6يخ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

فبراير 2022 تحت 6قم 367/2022.
815I

 AAFIR AUDIT & CONSULTING MOROCCO

sigle A2CM sarl

TANGER SMIR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 AAFIR AUDIT & CONSULTING
MOROCCO sigle A2CM sarl

شا6ع فا1 ، 6كن ابن طفيل ، إقامة 
دياموند، الطابق األول ، مكتب 6قم 

3 ، 90000، طنجة املغرب
TANGER SMIR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي الطريق 

الوطنية 6قم 28 ، حدائق 
مرجا3،إقامة سياحية الطابق 

اال6�سي بلوك د - تطوا3 - - 93000 
تطوا3 املغرب.
تفويت حصص

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.23139

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2022 فبراير   07 في  املؤ6خ 

املصادقة على :
تفويت السيد )ة) الحسن الششتي 
250 حصة اجتماعية من أصل 250 
 AMRO HOLDING لفائدة  حصة 

بتا6يخ 07 فبراير 2022.
أعافر  محمد  )ة)  السيد  تفويت 
 50 أصل  من  اجتماعية  حصة   50
 WAVE HOLDING لفائدة  حصة 

بتا6يخ 07 فبراير 2022.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
فبراير   22 االبتدائية بتطوا3 بتا6يخ 

2022 تحت 6قم 4)7).
811I

FORMAFID CONSEIL

HSZ INDUSTRIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FORMAFID CONSEIL
 N°33 BOULEVARD LARBI
 LOUADI ETG 2 ، 26000،

SETTAT MAROC
HSZ INDUSTRIE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي تجزئة 
الفرح السالم م 1 37 عما6ة 70 
شقة )) الطابق الثاني األلفة - 

20210 الدا6 الشيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

5348(7
في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   2022 يناير   (9
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 HSZ  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. INDUSTRIE
إنتاج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتعشئة وتوزيع مواد النظافة
إستيراد وتصدير 

 نقل الشضائع 
تجا6ة عامة .

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
 70 عما6ة   37  1 م  السالم  الفرح 
 - األلفة  الثاني  الطابق   (( شقة 

20210 الدا6 الشيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 99.000 الشركة:  6أسمال  مشلغ 

د6هم، مقسم كالتالي:
حصة   330  : السيد هشام و6قي 

بقيمة 00) د6هم للحصة.
330 حصة   : السيد سعيد جوبي 

بقيمة 00) د6هم للحصة.
حصة   330  : قابا  زهير  السيد 

بقيمة 00) د6هم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  و6قي  هشام  السيد 
 795 الرقم  الخير  مجمع  تجزئة 

الطابق ) 21000 سطات املغرب.
السيد سعيد جوبي عنوانه)ا) حي 
األسرة الزنقة 23 الرقم 55 عي3 شق 

20470 الدا6 الشيضاء املغرب.
تجزئة  السيد زهير قابا عنوانه)ا) 
 70 عما6ة   37  1 م  السالم  الفرح 
شقة )) اللفة 20210 الدا6 الشيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  و6قي  هشام  السيد 
 795 الرقم  الخير  مجمع  تجزئة 

الطابق ) 21000 سطات املغرب
تجزئة  السيد زهير قابا عنوانه)ا) 
 70 عما6ة   37  1 م  السالم  الفرح 
شقة )) اللفة 20210 الدا6 الشيضاء 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 03 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

ما16 2022 تحت 6قم 57)5)8.
817I

CAB ADVICE

 ABDERRAHIM EL YSSI
TRANS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
توسيع نشاط الشركة 

CAB ADVICE
شا6ع محمد الخامس عما6ة 6قم 
48) الطابق األول شقة 6قم 2 ، 

1000)، سيدي قاسم املغرب
 ABDERRAHIM EL YSSI TRANS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا3 مقرها االجتماعي توطي3 

عما6ة 6قم 48) شقة 6قم 2 الطابق 
األول شا6ع محمد الخامس - 1000) 

سيدي قاسم املغرب.
توسيع نشاط الشركة

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.29075

الوحيد  الشريك  قرا6  بمقت�سى 
تمت   2022 فبراير   24 في  املؤ6خ 

نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

- بيع وتوزيع السيا6ات .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 02 االبتدائية بسيدي قاسم بتا6يخ 

ما16 2022 تحت 6قم 02).

818I

 AAFIR AUDIT & CONSULTING MOROCCO

sigle A2CM sarl

TANGER SMIR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

 AAFIR AUDIT & CONSULTING

MOROCCO sigle A2CM sarl

شا6ع فا1 ، 6كن ابن طفيل ، إقامة 

دياموند، الطابق األول ، مكتب 6قم 

3 ، 90000، طنجة املغرب

TANGER SMIR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي الطريق 

الوطنية 6قم 28 ، حدائق 

مرجا3،إقامة سياحية 6قم 0) 

الطابق األول - تطوا3 - - 93000 

تطوا3 املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
6قم التقييد في السجل التجا6ي 

.23139

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤ6خ في 07 فبراير 2022 تم تحويل 

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

حدائق   ،  28 »الطريق الوطنية 6قم 

 (0 6قم  سياحية  مرجا3،إقامة 

 93000  -  - تطوا3   - األول  الطابق 

تطوا3 املغرب« إلى »شا6ع فا1 6كن 

الطابق  دياموند  إقامة  طفيل  ابن 

3 بلوك ب طنجة -  األول مكتب 6قم 

90000 طنجة املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما16   0( االبتدائية بتطوا3 بتا6يخ 

2022 تحت 6قم 4)7).

819I
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SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET FORMATION

MARGER TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET
FORMATION

 COMPLEXE MLY ISMAIL IMM
 6 APP9 ، 50000، MEKNES

MAROC
MARGER TRANS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 39 اقامة 
النخيل ج. حي لعويجة. املصلى - 

50070 مكنا1 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
55599

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   202( أكتوبر   (4
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MARGER TRANS
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األمتعة غير املصحوبة لصالح الغير
- االستيراد و التصدير.

عنوا3 املقر االجتماعي : 39 اقامة 
 - املصلى  لعويجة.  حي  ج.  النخيل 

50070 مكنا1 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
 (.000  : السيد هشام العمراوي 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد هشام العمراوي عنوانه)ا) 
 50050 املنصو6  تجزئة   409 6قم 

مكنا1 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد هشام العمراوي عنوانه)ا) 
 50050 املنصو6  تجزئة   409 6قم 

مكنا1 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما16   02 بتا6يخ  بمكنا1  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 857.
870I

CONSULTING MERZIZOU

زوما البور
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CONSULTING MERZIZOU
 SYBA BELAAGUID WAHAT

 SIDI BRAHIM MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH MAROC
زوما البو6 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي دوا6 

الضهرا اغمات ايت او6ير مراكش 
40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
(23289

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   (5
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
زوما   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

البو6.
اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشناء.
دوا6   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
مراكش  او6ير  ايت  اغمات  الضهرا 

40000 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:  6أسمال  مشلغ 
00.000.000) د6هم، مقسم كالتالي:
 : عشداللطيف  الزغشة  السيد 
د6هم   (00 بقيمة  حصة   5.000

للحصة.
 5.000  : عشداالله  مزكي  السيد 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عشداللطيف  الزغشة  السيد 
او6ير  ايت  دوا6الضهرة  عنوانه)ا) 

40000 مراكش املغرب.
عنوانه)ا)  عشداالله  مزكي  السيد 
تامنصو6ت  الرقم)20  الشطر05 

مراكش 40000 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عشداللطيف  الزغشة  السيد 
او6ير  ايت  دوا6الضهرة  عنوانه)ا) 

40000 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما16   02 بتا6يخ  بمراكش  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 33435).
87(I

TARIK BOUABDELLAOUI

STE RACHO›S COFFEE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TARIK BOUABDELLAOUI
 Hay angad rue c18 n41 lazaret ،

60000، Oujda Maroc
STE RACHO›S COFFEE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي شا6ع 
قدو6 الو6طا�سي 6قم 09 و )) وجدة 

- 10000 وجدة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
38887

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   28
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 
باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.RACHO’S COFFEE
غرض الشركة بإيجاز : مقهى.

شا6ع   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
قدو6 الو6طا�سي 6قم 09 و )) وجدة 

- 10000 وجدة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
 (.000  : 6شيد  حساني  السيد 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  6شيد  حساني  السيد 
بروكسل   22-(030 الفالحة  زنقة 

بلجيكا 030)-22 بروكسل بلجيكا.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  6شيد  حساني  السيد 
بروكسل   22-(030 الفالحة  زنقة 

بلجيكا 030)-22 بروكسل بلجيكا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما16   02 بتا6يخ  بوجدة  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 734.
872I

مكتب الحسابات ح ل

TUBE ALUM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكتب الحسابات ح ل
20 شا6ع الداخلة الطابق االول قرية 
الجماعة ، 20430، الدا6 الشيضاء 

املغرب
TUBE ALUM شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 91 شا6ع 
انفا الطابق 9 شقة )9 - 20000 

الشيضاء املغرب
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تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

430303

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعداد القانو3   20(9 ما16   2(

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 TUBE  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.ALUM

: النجا6ة و  غرض الشركة بإيجاز 

التجا6ة.

91 شا6ع  عنوا3 املقر االجتماعي : 

 20000  -  9( شقة   9 الطابق  انفا 

الشيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  خالد  شو6طي  السيد 

سطات   21021 العايدي  سيدي 

املغرب.

عنوانه)ا)  عادل  شو6طي  السيد 

سطات   21021 العايدي  سيدي 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  خالد  شو6طي  السيد 

سطات   21021 العايدي  سيدي 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 04 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

أبريل 9)20 تحت 6قم 198783.

873I

IMP SAHARA

GROUPE SUD SAMAK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

IMP SAHARA

حي موالي 6شيد بلوك 4) 6قم ) 
مكر6 العيو3، 70000، العيو3 

املغرب

GROUPE SUD SAMAK شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي تجزئة 

الوحدة بلوك D 6قم 01 عما6ة 6قم 

784 70000 العيو3 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

40555

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   25

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GROUPE SUD SAMAK

تجا6ة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االسماك الطازجة بالجملة..

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
عما6ة 6قم   01 6قم   D الوحدة بلوك 

784 70000 العيو3 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:

السيد عشدهللا ز6وال : 500 حصة 

بقيمة 00) د6هم للحصة.

 500  : السيد عشداللطيف ازاليم 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  ز6وال  عشدهللا  السيد 

اكادير   80000 او6ير  تموتزا  حي 

املغرب.

ازاليم  عشداللطيف  السيد 
 80000 او6ير  تموتزا  حي  عنوانه)ا) 

اكادير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  ز6وال  عشدهللا  السيد 
اكادير   80000 او6ير  تموتزا  حي 

املغرب
ازاليم  عشداللطيف  السيد 
 80000 او6ير  تموتزا  حي  عنوانه)ا) 

اكادير املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما16   02 االبتدائية بالعيو3 بتا6يخ 

2022 تحت 6قم 566/22.

874I

WAY CONSEIL

LEADER ELEVAGE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

WAY CONSEIL
 N 823 MASSIRA 1 -A ، 40000،

MARRAKECH MAROC
LEADER ELEVAGE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طو6 التصفية)
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 6قم 129 
حي تا6كة ة الحي الحساني مراكش - 

30)40 مراكش املغرب.
حل شركة

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.48357

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
2022 تقر6 حل  8) فبراير  املؤ6خ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 LEADER ELEVAGE الشريك الوحيد
مشلغ 6أسمالها 0.000) د6هم وعنوا3 
129 حي تا6كة  مقرها اإلجتماعي 6قم 
 40(30  - مراكش  الحساني  الحي  ة 
: انهاء مهام  مراكش املغرب نتيجة ل 

الشركة.
كوب  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
تيفلت   (5400  -  34 6قم  النهضة 

املغرب. 

و عي3:
و  فيتا1  ياسي3  السيد)ة) 
 34 6قم  النهضة  كوب  عنوانه)ا) 
)ة)  تيفلت املغرب كمصفي   (5400

للشركة.
الحدود  اإلقتضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تشليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية : 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما16   03 بتا6يخ  بمراكش  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 33499).

875I

WAY CONSEIL

SCI FALAYA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة مدنية عقا6ية

WAY CONSEIL
 N 823 MASSIRA 1 -A ، 40000،

MARRAKECH MAROC
SCI FALAYA »شركة مدنية عقا6ية«
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي: اقامة 

جنا3 علي 2 شقة 1) عما6ة ك حي 
مبروكة 0)400 مراكش املغرب
»تأسيس شركة مدنية عقا6ية«

6قم التقييد في السجل التجا6ي: 0
 2( بمقت�سى عقد عرفي مؤ6خ في 
شركة  تأسيس  تقر6   2022 فبراير 

مدنية عقا6ية ذات الشيانات التالية:
عند  متشوعة  الشركة،  -تسمية 
 SCI تسميتها:  بمختصر  اإلقتضاء، 

FALAYA
املشاني  بإيجاز:  الشركة  -غرض 

وعمليات عقا6ية اخرى
اقامة  االجتماعي:  املقر  -عنوا3 
عما6ة ك حي   (1 شقة   2 جنا3 علي 

مبروكة 0)400 مراكش املغرب
أجلها  من  تأسست  التي  -املدة 

الشركة )سنة): 99
-مشلغ 6أسمال الشركة: 00.000) 

د6هم-
 (.000 النقدية:  الحصص  مشلغ 

د6هم
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مشلغ الحصص العينية مع وصف 

موجز لها وتقييم لها: 00) د6هم، -

 بيانات حول الشركاء

 األشخاص الطشيعيو3: 

بو6ك  فريديريك  السيد)ة) 

والكائن  الشركة  مدير  بصفته)ا) 

اقامة جنا3 علي الشقة  عنوانه ب: 

 400(0 مبروكة  حي  ك  عما6ة   (1

مراكش املغرب

 األشخاص املعنويو3: 

ذات  »شركة   ALLOCHKOUN  

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

والكائن  شركة  بصفتها  الوحيد« 

الصناعي  حي  ب:  اإلجتماعي  مقرها 

اقامة 6قم 70) سيدي غانم 0))40 

مراكش املغرب

عند  التجا6ي  السجل  6قم 

االقتضاء: 12123

املمثل الدائم: بو6ك فريديريك 

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن وصفات الشركاء أو 

األغيا6 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

تجاه الغير:

 األشخاص الطشيعيو3: 

بو6ك  فريديريك  السيد)ة) 

والكائن  الشركة  مدير  بصفته)ا) 

اقامة جنا3 علي الشقة  عنوانه ب: 

 400(0 مبروكة  حي  ك  عما6ة   (1

مراكش املغرب

 األشخاص املعنويو3: 

ذات  »شركة   ALLOCHKOUN  

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

والكائن  شركة  بصفتها  الوحيد« 

الصناعي  حي  ب:  اإلجتماعي  مقرها 

اقامة 6قم 70) سيدي غانم 0))40 

مراكش املغرب

عند  التجا6ي  السجل  6قم 

االقتضاء: 12123

التجا6ي  السجل  في  التقييد  تم 

بتا6يخ 03 ما16 2022 تحت 6قم 0.

871I

FIDUSCO OUFASKI

STE DAR AZNAG SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUSCO OUFASKI
 CITE AL FIDA N 05 GUELMIM ،

81000، GUELMIM MAROC
 STE DAR AZNAG SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي اقامة 
الصحراء 6قم 2)2 مكر6 كلميم - 

000)8 كلميم املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
39(3

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   2022 يناير   20
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DAR AZNAG SARL AU
نزل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

سياحي .
اقامة   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
 - كلميم  مكر6   2(2 6قم  الصحراء 

000)8 كلميم املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
السيدة فاطمة الرشوعي : 000.) 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الرشوعي  فاطمة  السيدة 
 2(2 6قم  اقامة الصحراء  عنوانه)ا) 

كلميم 000)8 كلميم املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

الرشوعي  فاطمة  السيدة 
 2(2 6قم  اقامة الصحراء  عنوانه)ا) 

كلميم 000)8 كلميم املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   25 بتا6يخ  بكلميم  االبتدائية 

2022 تحت 6قم 39/2022.

877I

مكتب محاسشة

WEB ON
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

مكتب محاسشة

عما6ة )4 شقة 2 زنقة عالل بن عشد 

هللا ص.ب 200 الرشيدية ، 52004، 

الرشيدية املغرب

WEB ON شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طو6 التصفية)

 APPT وعنوا3 مقرها اإلجتماعي

 13 ETAGE 4 AV MED 6 LOT

 RIZANA N 6 RESIDENCE

 LARRACH MEKNES - 50000

مكنا1 املغرب.

حل شركة
6قم التقييد في السجل التجا6ي 

.41425

الوحيدا  الشريك  قرا6  بمقت�سى 

تقر6 حل   202( نونبر   29 في  ملؤ6خ 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

مشلغ   WEB ON الوحيد  الشريك 
وعنوا3  د6هم   (0.000 6أسمالها 

 APPT (3 ETAGE مقرها اإلجتماعي 

 4 AV MED 1 LOT RIZANA N 1

 RESIDENCE LARRACH MEKNES

 : مكنا1 املغرب نتيجة ل   - 50000

إفال1 الشركة.

 APPT (3 و حدد مقر التصفية ب

 ETAGE 4 AV MED 1 LOT RIZANA

 N 1 RESIDENCE LARRACH

MEKNES - 50000 مكنا1 املغرب. 

و عي3:

بالل لشوني و عنوانه)ا)  السيد)ة) 

تجزئة عي3 العاطي 2 6قم 5 الرشيدية 

كمصفي  املغرب  الرشيدية   52000

)ة) للشركة.

الحدود  اإلقتضاء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تشليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية : 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   22 بتا6يخ  بمكنا1  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 10.

878I

ATEZINE

ATELIER ZINE Sarl
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تغيير تسمية الشركة

ATEZINE

 LOT ALMASSAR 107

 BELMEJJAD APP 16

 MARRAKECH ، 40000،

Marrakech Maroc

ATELIER ZINE Sarl شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا3 مقرها االجتماعي 

 MAG2 LOT 72 KARAOUANI

 GUELIZ MARRAKECH 40010

.MARRAKECH MAROC

تغيير تسمية الشركة
6قم التقييد في السجل التجا6ي 

((2025

الوحيد  الشريك  قرا6  بمقت�سى 

تم تغيير   202( نونبر   (1 املؤ6خ في 

 ATELIER ZINE« تسمية الشركة من

. »ATEZINE« إلى « Sarl

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نونبر   30 بتا6يخ  بمراكش  التجا6ية 

)202 تحت 6قم 51039)407032.

879I
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تويني سيكس اجين�سي

26 اجن�سي
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

تويني سيكس اجين�سي
فيال 6قم 0) 6ياض اوالد الشكري 

برشيد ، 00)21، برشيد املغرب

21 اجن�سي شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي فيال 6قم 

0)، 6ياض اوالد الشكري - 00)21 

برشيد املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

(1243

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   ((

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 21  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

اجن�سي .

غرض الشركة بإيجاز : التسويق، 

التكوين و االستشا6ة.

: فيال 6قم  عنوا3 املقر االجتماعي 
 21(00  - الشكري  اوالد  6ياض   ،(0

برشيد املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الصقلي  دليل  فاتن  السيدة 
6ياض اوالد   ،(0 فيال 6قم  عنوانه)ا) 

الشكري 00)21 برشيد املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

الصقلي  دليل  فاتن  السيدة 
6ياض اوالد   ،(0 فيال 6قم  عنوانه)ا) 

الشكري 00)21 برشيد املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   (( بتا6يخ  ببرشيد  االبتدائية 

2022 تحت 6قم -.

880I

ABDELADIM AUDIT ET CONSULTING SARL 

REVABITAT
إعال3 متعدد القرا6ات

 ABDELADIM AUDIT ET

CONSULTING SARL

 OASIS SQUARE BUREAUX

 RUE 3 IMM 6 ETAG 2 BUR

 210 ROUTE OASIS ، 20410،

CASABLANCA MAROC

REVABITAT »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد«

وعنوا3 مقرها االجتماعي: شا6ع 

اإلمام الشافعي ، تجزئة باهيا 6قم 

27 ، الطابق الثاني ، حي القد1 

اليرنو�سي ، الدا6 الشيضاء - - الدا6 

الشيضاء املغرب.

»إعال3 متعدد القرا6ات«
6قم التقييد في السجل التجا6ي: 

.253289

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤ6خ في 29 دجنبر )202

تم اتخاذ القرا6ات التالية: 

قرا6 6قم ): الذي ينص على مايلي: 

املقر  نقل  العامة  الجمعية  قر6ت 

التالي:اقامة  العنوا3  إلى  االجتماعي 

الفردو1 »أ« عما6ة 6قم ) الطابق 3 

تجزئة الفردو1 عي3   2( شقة 6قم 

السشع الدا6 الشيضاء

قرا6 6قم 2: الذي ينص على مايلي: 

نتيجة للقرا6 األول ، قر6ت الجمعية 

العامة تعديل املادة 6قم 5 من النظام 

األسا�سي.

قرا6 6قم 3: الذي ينص على مايلي: 

الجمعية العامة تقر6 مراجعة النظام 

الرئي�سي  املقر  نقل  نتيجة  األسا�سي 

للشركة.

قرا6 6قم 4: الذي ينص على مايلي: 
كامل  بشكل  العام  االجتماع  يوافق 
للنظام  التأسيس الجديد  على عقد 
على النحو الذي   ، األسا�سي للشركة 

اقترحه عليها املساهم الوحيد.
على  ينص  الذي   :5 6قم  قرا6 
تخول الجمعية العامة جميع  مايلي: 
نسخة  أو  أصل  لحامل  الصالحيات 
من هذا املحضر من أجل إنجاز جميع 

اإلجراءات القانونية
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
على  ينص  الذي   :5 6قم  بند 
مايلي: يقع املكتب الرئي�سي في : اقامة 
الفردو1 »أ« عما6ة 6قم ) الطابق 3 
تجزئة الفردو1 عي3   2( شقة 6قم 
ينتج تحويلها   . السشع الدا6 الشيضاء 
عن قرا6 من املساهم الوحيد أو قرا6 

جماعي غير عادي للمساهمي3.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 0( بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

ما16 2022 تحت 6قم 4870)8.
88(I

ZHAR AHMED

S.M.D.H TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيي3 مسير جديد للشركة

ZHAR AHMED
 HAY QODS BENSOUDA ، ((

30030، FES MAROC
S.M.D.H TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 6قم 4 أ 
تجزئة االنشعاث 2 6ا1 املاء عي3 

شقف موالي يعقوب فا1 - 31000 
فا1 املغرب.

تعيي3 مسير جديد للشركة
6قم التقييد في السجل التجا6ي 

.11(49
الوحيد  الشريك  قرا6  بمقت�سى 
تم تعيي3   2022 22 فبراير  املؤ6خ في 
د6ا6  مسير جديد للشركة السيد)ة) 

عز الدين كمسير وحيد

تشعا لقشول استقالة املسير.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما16   0( بتا6يخ  بفا1  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 1098/2022.
882I

ZHAR AHMED

PHARMACIE AIN NOKBI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
6فع 6أسمال الشركة

ZHAR AHMED
 HAY QODS BENSOUDA ، ((

30030، FES MAROC
PHARMACIE AIN NOKBI شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 6قم )) 
بلوك ) تجزئة السعادة عي3 النقبي 

فا1 - 30000 فا1 املغرب.
6فع 6أسمال الشركة

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.70705

الوحيد  الشريك  قرا6  بمقت�سى 
تم   202( دجنبر   29 في  املؤ6خ 
قد6ه  بمشلغ  الشركة  6أسمال  6فع 
»300.000 د6هم« أي من »00.000) 
عن  د6هم«   400.000« إلى  د6هم« 
أو  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   0( بتا6يخ  بفا1  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 515/2022.
883I

CABINET S2S CONSULTING

INVICTUS NEGOCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET S2S CONSULTING
 CASABLANCA, BD AL QODS,
 RES AMINA 5, OULAD TALB,
 QUARTIER EL OMARIYA, LOT
 ASSAKANE AL ANIK, ETAGE 1,
 APT 2 ، 33200، CASABLANCA

MAROC



4909 الجريدة الرسميةعدد 5707 - 3) شعشا3 443) )1) ما16 2022) 

INVICTUS NEGOCE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي الشا6ع 

284 6قم 1 الطابق ) حي موالي 

عشد هللا عي3 الشق الدا6 الشيضاء - 

20480 الشيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

534215

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   02

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.INVICTUS NEGOCE

غرض الشركة بإيجاز : تاجر.

الشا6ع   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
موالي  حي   ( الطابق   1 6قم   284

 - عشد هللا عي3 الشق الدا6 الشيضاء 

20480 الشيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:

 500  : الناضري  سهيل  السيد 

بقيمة 00) د6هم.

السيدة فاطمة الزهراء الناضري : 

500 بقيمة 00) د6هم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد سهيل الناضري عنوانه)ا) 
 1 284 6قم  حي موالي عشد هللا زنقة 

الدا6   20480 الشيضاء  الشق  عي3 

الشيضاء املغرب.
الناضري  السيدة فاطمة الزهراء 

 (4 جنا3 او6اد مجموعة  عنوانه)ا) 

عما6ة 09 الشقة 02 االزدها6 مراكش 

00)40 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد سهيل الناضري عنوانه)ا) 
 1 284 6قم  حي موالي عشد هللا زنقة 
الدا6   20480 الشيضاء  الشق  عي3 

الشيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

فبراير 2022 تحت 6قم 4725)8.
884I

zakaria gestion snc 

EQUIPEMENT ANAROSE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

zakaria gestion snc
 rue maarakat badr erac 29

 khemisset n ، 15000، khemisset
maroc

 EQUIPEMENT ANAROSE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 9) زنقة 

مراكش الخميسات املغرب - 5000) 
الخميسات املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
2949(

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   23
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.EQUIPEMENT ANAROSE
لوازم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املكاتب تجا6ة أعمال مختلفة.
زنقة   (9  : عنوا3 املقر االجتماعي 
مراكش الخميسات املغرب - 5000) 

الخميسات املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 
د6هم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة شيماء 6حمات عنوانه)ا) 
زنقة مراكش الخميسات املغرب   (9

5000) الخميسات املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة شيماء 6حمات عنوانه)ا) 
زنقة مراكش الخميسات املغرب   (9

5000) الخميسات املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 03 بتا6يخ  بالخميسات  االبتدائية 

ما16 2022 تحت 6قم 91.

885I

distra conseils

S DIVERS 2
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

distra conseils
6قم 2 بلوك )2 الطابق الثاني الحي 
الحسني ، 40000، مراكش املغرب

S DIVERS 2 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 6قم 52 
شا6ع موالي 6شيد شقة ب3 كليز 
مراكش. - 40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
(23229

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   09
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 S  2  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DIVERS

غرض الشركة بإيجاز : التجا6ة.
-اعمال متنوعة و الشناء

املختلفة  املنتجات  -تجا6ة 
،مستلزمات  املكتشة  )مستلزمات 
النظافة،و  مستلزمات  املعلوميات، 

مستلزمات الشناء).
 52 6قم   : عنوا3 املقر االجتماعي 
كليز  ب3  شقة  6شيد  موالي  شا6ع 

مراكش. - 40000 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
 : سلوى  اللة  العلوي  السيدة 
د6هم   (00 بقيمة  حصة   (.000

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
سلوى  اللة  العلوي  السيدة 
اقامة االمير موالي املهدي  عنوانه)ا) 
مراكش  الشمالي  النخيل   3 مجاط 

40000 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
سلوى  اللة  العلوي  السيدة 
اقامة االمير موالي املهدي  عنوانه)ا) 
مراكش  الشمالي  النخيل   3 مجاط 

40000 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما16   02 بتا6يخ  بمراكش  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 33430).
881I

GCHAF COMPANIE SARLAU

ج شاف كومبني
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GCHAF COMPANIE SARLAU
 TALOUJT II N° 66 AMERCHICH
 DAOUDIATE - MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH MAROC

ج شاف كومشني شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي زنقة 
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مسلم تجزئة بوكا6، الطابق الثالت 
شقة 6قم 4)، باب دكالة مراكش - 

40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
(23283

في  مؤ6خ  موثق  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   (7
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها : ج شاف 

كومشني.
شركة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
واألشغال  الشناء  في أشغال  مختصة 

العمومية.
زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
الثالت  الطابق  بوكا6،  تجزئة  مسلم 
 - باب دكالة مراكش   ،(4 شقة 6قم 

40000 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:  6أسمال  مشلغ 

100.000,00 د6هم، مقسم كالتالي:
 (.000  : شافق  محمد  السيد 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  شافق  محمد  السيد 
املوقف د6ب بابا علي 6قم 91ـ  مراكش 

40000 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  شافق  محمد  السيد 
املوقف د6ب بابا علي 6قم 91ـ  مراكش 

40000 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما16   03 بتا6يخ  بمراكش  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 33508).

887I

SKAL CONSEIL SERVICE SARL

أزج باتيمو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

6فع 6أسمال الشركة

SKAL CONSEIL SERVICE SARL
 RUE HADJ OMAR RIFFI 3(0
 4EME ETG N°45 ، 20360،

CASABLANCA MAROC
أزج باتيمو شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي شا6ع 
محمد سميحة عما6ة 33) 6قم 
4--2)ب3 مركز حكو3 - 20000 

الدا6 الشيضاء املغرب.
6فع 6أسمال الشركة

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.(34549

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   2008 ما16   (8 في  املؤ6خ 
قد6ه  بمشلغ  الشركة  6أسمال  6فع 
»400.000 د6هم« أي من »00.000) 
عن  د6هم«   500.000« إلى  د6هم« 
ديو3  مع  مقاصة  إجراء   : طريق 
الشركة املحددة املقدا6 و املستحقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 03 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

أبريل 2008 تحت 6قم 0791)3.
888I

ste united consulting

PHARMACIE BOURED
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ste united consulting
 N° 14 ESPACE SAISS AV DES
FAR FES، 30000، FES MAROC
PHARMACIE BOURED شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

 BOURED وعنوا3 مقرها اإلجتماعي
 CENTRE AKNOUL VILLE DE

TAZA - 30000 تازة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

1337
في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   202( يناير   0(
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PHARMACIE BOURED
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
التصنيع  شراءالشيع.  صيدلية 
واالستيرادوالتصدير التسويق لجميع 

املنتجات الطشية.مستحضرات
املستحضرات  التجميل 

الصيدالنية
النشاتية الغذائية.من أصل

تركيبي  أو  نشاتي.حيواني 
لالستخدام

البشري والشيطري..
 BOURED : عنوا3 املقر االجتماعي
 CENTRE AKNOUL VILLE DE

TAZA - 30000 تازة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 400.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
 4.000  : السيد مفتاحي عشد هللا 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
هللا  عشد  مفتاحي  السيدة 
تازة  املركزاكنول  بو6د  عنوانه)ا) 

30000 تازة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد مفتاحي عشد هللا عنوانه)ا) 
تازة   30000 تازة  بو6د املركز اكنول 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   (( بتا6يخ  بتازة  االبتدائية 

2022 تحت 6قم 39/2022.

889I

La Source Technique

مصدر التقنية
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

La Source Technique
 N R2 IMM ATTASSAOUD CITE
 ALHOUDA AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC
مصد6 التقنية شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 R2 وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 6قم

عما6ة التصاعد حي الهدى - 80000 
اكادير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
5019(

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   2022 يناير   21
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها : مصد6 

التقنية.
غرض الشركة بإيجاز : الد6اسات 

و التأسيسات الكهربائية و التقنية.
 R2 6قم   : عنوا3 املقر االجتماعي 
 80000  - عما6ة التصاعد حي الهدى 

اكادير املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
محسن  اإلله  عشد  السيد 
تيفاوين  عما6ة   C2 6قم  عنوانه)ا) 
اكادير   80000 الهدى  حي   G79

املغرب.
السيد املصطفى لشكيري عنوانه)ا) 
حي  الخوا6زمي3   9 عما6ة   (02 6قم 

تليال 80000 اكادير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
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محسن  اإلله  عشد  السيد 
تيفاوين  عما6ة   C2 6قم  عنوانه)ا) 
G79 حي الهدى 80000 اكادير املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما16   03 بتا6يخ  باكادير  التجا6ية 

2022 تحت 6قم -.
890I

FITREC SARL.AU

PC GAMER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

FITREC SARL.AU
 AVENUE DES FAR IMM

 ISMAILIA N°AE TETOUAN ،
93000، TETOUAN MAROC

PC GAMER شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي شا6ع 
الحاجب شا6ع ا املحنش الثاني - 
تطوا3 - 93000 تطوا3 املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.(30(3

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تحويل   2022 يناير   3( املؤ6خ في 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
املحنش  ا  شا6ع  الحاجب  »شا6ع 
تطوا3   93000  - تطوا3   - الثاني 
املغرب« إلى »1 شا6ع سشو عي3 خشاز 

- 93000 تطوا3 املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   (7 االبتدائية بتطوا3 بتا6يخ 

2022 تحت 6قم 4)1.
89(I

IMAD AMRAR

STE DECORAT DESIGN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

IMAD AMRAR
 APPARTEMENT N 05

 IMMEUBLE N 6 RÉSIDENCE
 ABIDA AV ABI BAKR ESSADIK

 LABITA FES، 30000، FES
MAROC

STE DECORAT DESIGN شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 6قم 53 
زنقة مصمودة شا6ع إبن األتير شقة 
4 الطابق األول فا1 - 30000 فا1 

املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

7(477
في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   202( أكتوبر   27
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. DECORAT DESIGN
األشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

املختلفة .
 53 6قم   : عنوا3 املقر االجتماعي 
زنقة مصمودة شا6ع إبن األتير شقة 
4 الطابق األول فا1 - 30000 فا1 

املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:  6أسمال  مشلغ 

0.000.000) د6هم، مقسم كالتالي:
حصة   500  : السيد كريم بدوي 

بقيمة 00) د6هم للحصة.
حصة   500  : السيد عادل بدوي 

بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد كريم بدوي عنوانه)ا) ڤيال 
21 شا6ع عشد الرحما3 بالقر�سي حي 
ولي العهد بو6مانة فا1 30000 فا1 

املغرب .
السيد عادل بدوي عنوانه)ا) ڤيال 
21 شا6ع عشد الرحما3 بالقر�سي حي 
ولي العهد بو6مانة فا1 30000 فا1 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عادل بدوي عنوانه)ا) ڤيال 
21 شا6ع عشد الرحما3 بالقر�سي حي 
ولي العهد بو6مانة فا1 30000 فا1 

املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   23 بتا6يخ  بفا1  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 949.
892I

ste united consulting

PHARMACIE BOUCHFAA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ste united consulting
 N° 14 ESPACE SAISS AV DES
FAR FES، 30000، FES MAROC

 PHARMACIE BOUCHFAA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي دوا6 

بوشفاعة واد امليل تازة - 30000 
تازة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
1339

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   202( يناير   0(
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PHARMACIE BOUCHFAA
صيدلية   : غرض الشركة بإيجاز 

شراء
الشيع.التصنيع واالستيراد

لجميع  التسويق  والتصدير 
املنتجات

الطشية.مستحضرات
املستحضرات  التجميل 

الصيدالنية

النشاتية الغذائية.من أصل

تركيبي  أو  نشاتي.حيواني 

لالستخدام

البشري والشيطري..

دوا6   : االجتماعي  املقر  عنوا3 

 30000  - تازة  امليل  واد  بوشفاعة 

تازة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 850.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:

السيد شقوف املصطفى : 8.500 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

املصطفى  شقوف  السيد 
عي3  التقدم  حي   92 6قم  عنوانه)ا) 

تاوجدات 30000 تازة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

املصطفى  شقوف  السيد 
عي3  التقدم  حي   92 6قم  عنوانه)ا) 

تاوجدات 30000 تازة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   (( بتا6يخ  بتازة  االبتدائية 

2022 تحت 6قم 40/2022.

893I

nabiq mohammed

NACHRAH TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

nabiq mohammed

 hay elwafa bloc 1 n 61 ، 23000،

beni mellal MAROC

NACHRAH TRAVAUX شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي )25 شا6ع 

20 غشت اوالد مشا6ك بني مالل - 

23452 بني مالل املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

(2473
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في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعداد القانو3   2022 فبراير   08

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.NACHRAH TRAVAUX

أعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

أعمال  إنشائية تشطيب  أو  متنوعة 

تنظيف.

 25(  : االجتماعي  املقر  عنوا3 

شا6ع 20 غشت اوالد مشا6ك بني مالل 

- 23452 بني مالل املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:

 500  : الناصري  6شيد  السيد 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة.

حصة   500  : السيد شرو احمد 

بقيمة 00) د6هم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد 6شيد الناصري عنوانه)ا) 

بني   23000 مالل  بني  مشا6ك  اوالد 

مالل املغرب.

السيد شرو احمد عنوانه)ا) اوالد 

مالل  بني   23000 مالل  بني  مشا6ك 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد 6شيد الناصري عنوانه)ا) 

بني   23000 مالل  بني  مشا6ك  اوالد 

مالل املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بشني مالل بتا6يخ 22 فبراير 

2022 تحت 6قم 207.

894I

SYNERG

KSCO
شركة ذات املسؤولية املحدودة
إغالق فرع تابع لشركة تجا6ية يوجد 

مقرها االجتماعي باملغرب

SYNERG
 N 223 BD ZERKTOUNI 6 EME
 ETAGE ، 20060، CASABLANCA

MAROCA
KSCO »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
وعنوا3 مقرها االجتماعي: : الدا6 
الشيضاء – )، شا6ع عشد اللطيف 
بن قدو6 - 00)20 الدا6 الشيضاء 

املغرب.
»إغالق فرع تابع لشركة تجا6ية 
يوجد مقرها االجتماعي باملغرب«
6قم التقييد في السجل التجا6ي: 

.91275
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤ6خ في 0) يناير )202 تقر6 إغالق 
تسميته   KSCO لشركة  تابع  فرع 
 «  OTHENTIC CONCEPT STORE
 – والكائن عنوانه في الدا6 الشيضاء 
املحل  مول  مو6وكو  التجا6ي  املركز 
تحث   ، الطابق االول   L2.004A 6قم 
 OTHENTIC  « التجا6ي  الشعا6 
CONCEPT STORE » - 20(80 الدا6 

الشيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 22 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

دجنبر )202 تحت 6قم 805437.
895I

DICKSSON BUSINESS & LAW FIRM

sr capital
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 DICKSSON BUSINESS & LAW
FIRM

 RUE JEAN JAURES 23 23
 RUE JEAN JAURES، 20060،

Casablanca Maroc
sr capital شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 0)، شا6ع 

الحرية، الطابق 3، الشقة 6قم 5 - 

20000 الدا6الشيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

53(209

في  مؤ6خ  موثق  عقد  بمقت�سى 

القانو3  إعداد  تم   2022 يناير   (7

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 sr  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.capital

أنشطة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشركات القابضة..

عنوا3 املقر االجتماعي : 0)، شا6ع 

 -  5 الشقة 6قم   ،3 الطابق  الحرية، 

20000 الدا6الشيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 00) سنة .

 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد شكراوي حكيم عنوانه)ا) 

 20000 املعا6يف  زنقة املنازيز،   ،(2

الدا6الشيضاء املغرب.

 ،32 السيدة فائز وداد عنوانه)ا) 

اقامة الحمد،  تجزئة عرصة لكشير، 

طابق 1، شقة 0)، املعا6يف 20000 

الدا6الشيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد شكراوي حكيم عنوانه)ا) 

 20000 املعا6يف  زنقة املنازيز،   ،(2

الدا6الشيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 0( بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

فبراير 2022 تحت 6قم 8379)3857.

891I

 شيشا سعيد محاسب معتمد بالرشيدية

AIT BASSAID TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شيشا سعيد محاسب معتمد 

بالرشيدية

57 زنقة موالي عشد هللا بن علي 

الواد لحمر الرشيدية الرشيدية، 

52000، الرشيدية الرشيدية

AIT BASSAID TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي قصر 

احوضي3 جماعة بوزمو املشيل 

الريش 52400 ميدلت املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

3077

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   2022 يناير   03

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 AIT  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. BASSAID TRANS

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشضائع لحساب الغير.

قصر   : االجتماعي  املقر  عنوا3 

املشيل  بوزمو  جماعة  احوضي3 

الريش 52400 ميدلت املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:

السيد ايت بسعيد مولود : 000.) 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
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مولود  بسعيد  ايت  السيد 
جماعة  احوضي3  قصر  عنوانه)ا) 
 52400 الريش  املشيل  بوزمو 

ميدلت املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
مولود  بسعيد  ايت  السيد 
جماعة  احوضي3  قصر  عنوانه)ا) 
 52400 الريش  املشيل  بوزمو 

ميدلت املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   (4 االبتدائية بميدلت بتا6يخ 

2022 تحت 6قم 40.
897I

اشرف مكتب : املحاسشة و د6اسة املشا6يع و فض 

النزاعات لالستاذ اسليماني بالرشيدية املغرب على 

االجراءات القانونية :

TNIYA SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

اشرف مكتب : املحاسشة و د6اسة 
املشا6يع و فض النزاعات لالستاذ 
اسليماني بالرشيدية املغرب على 

االجراءات القانونية :
6قم 8) الطابق االول و الثاني زنقة 

مو6يتانيا الواد االحمر الرشيدية ص 
- ب : 80، 52000، الرشيدية املغرب 

- عــــــلـــــى اجـــــــراءات
TNIYA SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي الطابق 
اال6�سي بعي3 الشواطر مركز بني 
تجيت عي3 الشواطر - 052)1 

بوعرفة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
(037

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   03
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 TNIYA : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.SARL AU
أعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مختلفة
تأجير املحركات

استيراد و تصدير.
الطابق   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
بني  مركز  الشواطر  بعي3  اال6�سي 
 1(052  - الشواطر  عي3  تجيت 

بوعرفة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
 (00  : الشاية  لحسن  السيد 

حصة بقيمة 000.) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  الشاية  لحسن  السيد 
 FOIX FRANCE  09000 فرنسا 

فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  الشاية  لحسن  السيد 
 FOIX FRANCE  09000 فرنسا 

FRANCE
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   24 بتا6يخ  بفجيج  االبتدائية 

2022 تحت 6قم 27/2022.

898I

شركة محاسشة صايم

IRRI POWER SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

6فع 6أسمال الشركة

شركة محاسشة صايم
شا6ع الد6فوفي عما6ة السعادة 
الطابق الثالث 6قم 1 ، 10000، 

وجدة مغرب
IRRI POWER SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 0) زنقة 
عطية قيسا6ية الفتح دكا3 6قم 44 - 

10000 وجدة املغرب.
6فع 6أسمال الشركة

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.37079

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   2022 فبراير   03 في  املؤ6خ 
قد6ه  بمشلغ  الشركة  6أسمال  6فع 
»400.000 د6هم« أي من »00.000) 
عن  د6هم«   500.000« إلى  د6هم« 
أو  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   23 بتا6يخ  بوجدة  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 98.
899I

smaticomp

HARTIBUILD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة
smaticomp

 angle bd emile zola et rue rethel
 N 20 7eme étage -، 20300،

casablanca maroc
HARTIBUILD شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي )5) 
زنقة اسامة ابن زيد الطابق 2 الحي 

االيسر منطقة املعا6يف الدا6 
الشيضاء - 20000 الدا6 الشيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
534233

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   (5
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.HARTIBUILD

اعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 
متنوعة.

عنوا3 املقر االجتماعي : )5) زنقة 
اسامة ابن زيد الطابق 2 الحي االيسر 
 - الشيضاء  الدا6  املعا6يف  منطقة 

20000 الدا6 الشيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
السيد املصطفى الحا6تي : 000.) 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة.
 (000  : السيد املصطفى الحا6تي 

بقيمة 00) د6هم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
الحا6تي  املصطفى  السيد 
بلوك  الرحامنة  كريا3  عنوانه)ا) 
138 سيدي مومن الشيضاء  6قم   (2

20000 الدا6 الشيضاء املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الحا6تي  املصطفى  السيد 
بلوك  الرحامنة  كريا3  عنوانه)ا) 
138 سيدي مومن الشيضاء  6قم   (2

20000 الدا6 الشيضاء املغرب
تم اإليداع القانوني ب- بتا6يخ 28 

فبراير 2022 تحت 6قم 1)45)8.

900I

EDCF Auditُ

بارافارم�سي مرا يرا
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EDCF Auditُ
 N°36 Qu ATLAS I AHADAF

AZROU ، 53100، Azrou Maroc
با6افا6م�سي مرا يرا شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 6قم )7 حي 
فرح 2 احداف - 05)53 از6و املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
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6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
(7(7

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   2022 يناير   01
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

با6افا6م�سي مرا يرا.
بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مستحضرات التجميل بالتقسيط.
 7( 6قم   : عنوا3 املقر االجتماعي 
از6و   53(05  - احداف   2 فرح  حي 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (0.000 الشركة:  6أسمال  مشلغ 

د6هم، مقسم كالتالي:
 (00  : انا1 علمي وهابي  السيد 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
وهابي  علمي  انا1  السيد 
عنوانه)ا) 6قم )7 حي فرح 2 احداف 

05)53 از6و املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
وهابي  علمي  انا1  السيد 
عنوانه)ا) 6قم )7 حي فرح 2 احداف 

05)53 از6و املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   (5 بتا6يخ  باز6و  االبتدائية 

2022 تحت 6قم 12.
90(I

KHM CONSULTING

IMMOUZAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

KHM CONSULTING
) زنقة ايت باعمرا3 املمر ب الطابق 
االول الرقم 01) تقاطع شا6ع محمد 

الخامس و املقاومة ، 20050، الدا6 
الشيضاء املغرب

IMMOUZAR شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي بلوك 4) 
الرقم 3) عي3 الشق - 20470 الدا6 

الشيضاء املغرب.
وفاة شريك

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.14149

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤ6خ في 9) يونيو )202 تم اإلعالم 
بوفاة الشريك ابراهيم كيك و توزيع 
لرسم   

ً
تشعا الو6ثة  على  حصصه 

 20(( شتنبر   24 في  املؤ6خ  اإل6اثة 
بالشكل األتي :

السيد)ة) عمر كيك ، 70 حصة .
السيد)ة) محمد كيك ، 70 حصة 

.
السيد)ة) على كيك ، 70 حصة .

 70  ، كيك  الحسي3  السيد)ة) 
حصة .

 35  ، كيك  فاضمة  السيد)ة) 
حصة .

 ، كيك  فاطمة الزهراء  السيد)ة) 
35 حصة .

 50  ، طاهري  عائشة  السيد)ة) 
حصة .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

فبراير 2022 تحت 6قم )471)8.
902I

SCI AL ABNAE

SCI AL ABNAE SARL
إعال3 متعدد القرا6ات

SCI AL ABNAE
 RUED’ALGER CASABLANCA,(8

20500 ،، الدا6 الشيضاء املغرب
SCI AL ABNAE SARL »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوا3 مقرها االجتماعي: الدا6 
الشيضاء, 8), شا6ع الجزائر الدا6 

الشيضاء, 8), شا6ع الجزائر 20500 
الدا6 الشيضاء املغرب.

»إعال3 متعدد القرا6ات«

6قم التقييد في السجل التجا6ي: 
.523573

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤ6خ في 08 يونيو )202

تم اتخاذ القرا6ات التالية: 
قرا6 6قم ): الذي ينص على مايلي: 
األسهم  حاملو  يقر6  االسم:  تغيير 
اسم  تغيير  وجماعي  مشترك  بشكل 
 AL ABNAE ** SCI  ** الشركة من 

SCI AL ABNAE ** SARL إلى
قرا6 6قم 2: الذي ينص على مايلي: 
األسهم  حاملو  قر6  اإلدا6ة:  تغيير   •
تعيي3 مديرين مشا6كي3: السيد برادة 
 CIN N ، صاحب  السوني إسماعيل 
BK5(9582 ° والسيد برادة السوني 
 CIN BE827531 حامل   ، محمد 
 Lotissement la  ،  (( في  املقيم 
 ، كازابالنكا  سيدي معروف   colline
لفترة غير محدودة وبصالحيات كاملة 

للتصرف نيابة عن الشركة
قرا6 6قم 3: الذي ينص على مايلي: 
يقر6 حاملو  تغيير غرض الشركة:   •
األسهم مجتمعي3 وجماعيي3 توسيع 
الغرض من الشركة ليشمل عمليات: 
نشاط  وأي  واالستثما6  الز6اعة   -

صناعي أو تجا6ي آخر.
قرا6 6قم 4: الذي ينص على مايلي: 
يتخذ حاملو  تغيير الشكل القانوني: 
ا وجماعًيا بشأ3 

ً
األسهم قرا6ًا مشترك

إلى   SCI لـ  القانوني  الشكل  تحويل 
.SARL

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 
النظام األسا�سي التالية: 

بند 6قم ): الذي ينص على مايلي: 
يتم تشكيلها بموجب هذا بي3 األطراف 
الظاهرة الذين هم املستفيدو3 من 
األسهم التي تم إنشاؤها أدناه وجميع 
يصشحوا  أ3  يمكن  الذين  أولئك 
من   ، بأي صفة كانت   ، متنازل لهم 
أو  أدناه  إنشاؤها  تم  التي  األسهم 
األسهم التي تم إنشاؤها لتمثيل زيادة 
مسؤولية  ذات  شركة   ، املال  6أ1 
في  النافذ  القانو3  يحكمها  محدودة 
 (-97-49 الظهير  سيما  وال  املغرب 
الصاد6 في 5 شوال 7)4) )3) فبراير 
 .5-91 6قم  القانو3  بإصدا6   ((997

املؤ6خ في   (-01-2( الظهير الشريف 
 (2001 فبراير   (427((4 محرم   (5
والظهير   2(-05 القانو3  بإصدا6 
في  الصاد6   (-((-39 6قم  الشريف 
يونيو   02(  (432 جمادى األولى   29
 24-(0 بإصدا6 القانو3 6قم   (20((
 nb 5-96 للقانو3  واملكمل  املعدل 
والشركة   ، العامة  الشراكة  بشأ3 
البسيطة القيادة ، واملشروع املشترك 

، وكذلك بموجب هذه األنظمة.
بند 6قم 2: الذي ينص على مايلي: 
يتم تشكيلها بموجب هذا بي3 األطراف 
الظاهرة الذين هم املستفيدو3 من 
األسهم التي تم إنشاؤها أدناه وجميع 
يصشحوا  أ3  يمكن  الذين  أولئك 
من   ، بأي صفة كانت   ، متنازل لهم 
أو  أدناه  إنشاؤها  تم  التي  األسهم 
األسهم التي تم إنشاؤها لتمثيل زيادة 
مسؤولية  ذات  شركة   ، املال  6أ1 
في  النافذ  القانو3  يحكمها  محدودة 
 (-97-49 الظهير  سيما  وال  املغرب 
الصاد6 في 5 شوال 7)4) )3) فبراير 
 .5-91 6قم  القانو3  بإصدا6   ((997
املؤ6خ في   (-01-2( الظهير الشريف 
 (2001 فبراير   (427((4 محرم   (5
والظهير   2(-05 القانو3  بإصدا6 
في  الصاد6   (-((-39 6قم  الشريف 
يونيو   02(  (432 جمادى األولى   29
 24-(0 بإصدا6 القانو3 6قم   (20((
 nb 5-96 للقانو3  واملكمل  املعدل 
والشركة   ، العامة  الشراكة  بشأ3 
البسيطة القيادة ، واملشروع املشترك 

، وكذلك بموجب هذه األنظمة.
على  ينص  الذي   :3 6قم  بند 
تعيي3  الوحدات  مالكو  قر6  مايلي: 
سني  برادة   .6 السيد  مديرين 
السيد برادة   CIN إسماعيل صاحب 
 CIN N • BE حامل   ، سوني محمد 
لديه  يقيمو3  جميعهم   .827531
سيدي   Lotissement la colline  ،
معروف CASABLANCA ، لفترة غير 
للعمل  كاملة  وبصالحيات  محدودة 
نيابة عن الشركة. التوقيع االجتماعي 
تلتزم الشركة بشكل صحيح بجميع 
خالل  من  بها  املتعلقة  األعمال 
التوقيع املنفصل للمديرين املشا6كي3 



4915 الجريدة الرسميةعدد 5707 - 3) شعشا3 443) )1) ما16 2022) 

السيد برادة سني إسماعيل والسيد 
برادة سوني محمد والشريك السيد 
الحكم  إطا6  في  خالد  سني  برادة 
أعاله. صالحيات   (2 الوا6د في املادة 
املديرين يما16 املديرو3 املشا6كو3 
تقييد:  دو3  التالية:  الصالحيات 
و6هن  الصرف  وإدا6ة  وبيع  اقتناء 
جميع املمتلكات املنقولة وغير املنقولة 
؛ تمثيل الشركة بشكل صحيح تجاه 
اإلدا6ات  وجميع  الثالثة  األطراف 
الحفاظ على   ، على وجه الخصوص 
مالك األ6ض. سوف ننتقل إلى تقاسم 
املعامالت  في  والتشادل  التخصيص 
العقا6ية املوافقة على أو إنهاء جميع 
عقود اإليجا6 واإليجا6ات مع أو بدو3 
القيام بأي عمل مهما  ؛  وعد بالشيع 
جديدة  إنشاءات  أي  أو  نوعه  كا3 
 ، التقسيم   ، املعدات   ، )الصيانة 
جميع  على   (، التوزيع   ، االندماج 
جميع  وإغالق  تسوية  العقا6ات. 
أو  الدائني3  جميع  مع  الحسابات 
املستحقة  املشالغ  استالم  ؛  املديني3 
على الشركة ودفع املشالغ املستحقة 
في  الحسابات  جميع  فتح  ؛  عليها 
 ، البريدية  أو  املصرفية  الحسابات 
أو  اإليداع  عمليات  جميع  وتنفيذ 
السحب ؛ منح جميع الرهو3 وغيرها 
من الضمانات املنقولة وغير املنقولة 
بضما3 أو بدو3 ضما3 دو3 موافقة 
األسهم.  مالكي  جميع  من  مسشقة 
التسجيل.  إصدا6ات  كافة  مما6سة 
من  وغيرها  واالعتراضات  الحجز 
يجب  وبعده.  الدفع  قشل  الحقوق 
األسهم  حاملي  مداوالت  تسجيل 
يجوز  املحضر.  في  إلزامي  بشكل 
للجمعية العامة للمساهمي3 تفويض 
كل أو بعض صالحياتها لهدف أو أكثر 
من األغراض املحددة ؛ سيخضع هذا 
التفويض لقواعد التفويض العادية 
الجمعية  من  مسشقة  بموافقة   ،

العمومية ألصحاب األسهم.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

نونبر )202 تحت 6قم )70)80.
903I

FLASH ECONOMIE

EVOLUTION ARCHI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

» EVOLUTION ARCHI «

تأسيس شركة محدودة املسؤولية 

بشريك وحيد

I - بمقت�سى العقد العرفي املؤ6خ 

بالدا6 الشيضاء، يوم 7) يناير 2022، 

األسا�سي  القانو3  صياغة  تمت 

بشريك  املسؤولية  محدودة  لشركة 

وحيد، من طرف السيد محمد امي3 

املولود  مغربي الجنسية،  الشدادي، 

يوم: 27 فبراير )91) بالدا6 الشيضاء، 

القاطن بالدا6 الشيضاء – 03)، شا6ع 

حي   ،1 الشقة  د6ج ب،  الز6قطوني، 

التعريف  لشطاقة  الحاملة  النخيل، 

.B4(3488 :الوطنية عدد

لها الخصائص التالية:

 EVOLUTION  « التسمية:   •

 » ARCHI

• الهدف: الغرض من الشركة هو 

القيام في كل من املغرب والخا6ج:

- الد6اسة واملشو6ة والتجهيزات.

- صيانة وإصالح ود6اسة وتركيب 

وإنجاز كافة األعمال املالئمة لجميع 

املهن.

الد6اسية  العمليات  جميع 

والوساطة  والتمثيل  للتد6يب 

والعموالت  الشحنات  في  والسمسرة 

املتعلقة بغرض الشركة.

• املقر االجتماعي: 17)، شا6ع عشد 

الطابق   ،A اليمامة  إقامة  املومن، 

األول، الرقم 2، الدا6 الشيضاء.

ابتداءا  سنة   99 مدة الشركة:   •

من تا6يخ تأسيس الشركة.
حدد  الشركة:  6أسمال   •
ألف  مائة  مشلغ  في  الشركة  6أسمال 

ألف  د6هم موزعة على   ((00.000(

فئة  من  اجتماعية  حصة   ((.000(

الواحدة  للحصة  د6هم   ((00( مائة 

مكتتشة كلها نقدا ومحر6ة كليا، باسم 

الشريك الوحيد، السيد محمد امي3 

الشدادي.

• اإلدا6ة: عهد تسيير الشركة ملدة 
امي3  محمد  للسيد  محدودة،  غير 
املولود  مغربي الجنسية،  الشدادي، 
يوم: 27 فبراير )91) بالدا6 الشيضاء، 
القاطن بالدا6 الشيضاء – 03)، شا6ع 
حي   ،1 الشقة  د6ج ب،  الز6قطوني، 
التعريف  لشطاقة  الحاملة  النخيل، 

 .B4(3488 :الوطنية عدد
السنة الجشائية: من فاتح يناير   •

إلى غاية )3 دجنبر.
- تم اإليداع القانوني باملحكمة   II
 24 يوم   ، الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 
فبراير 2022، تحت الرقم : 4452)8، 
وسجلت الشركة بالسجل التجا6ي في 
نفس اليوم ، تحت الرقم : 534089.
904I

ZAKI DE TÉLÉCOMMUNICATION

 ZAKI DE
TÉLÉCOMMUNICATION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

 ZAKI DE
TÉLÉCOMMUNICATION

الرقم 5 بلوك 92 سيدي البرنو�سي ، 
20100، الدا6 الشيضاء املغرب

 ZAKI DE
TÉLÉCOMMUNICATION شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طو6 التصفية)
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي الرقم 5 

بلوك 92 سيدي البرنو�سي - 20100 
الدا6 الشيضاء املغرب.

حل شركة
6قم التقييد في السجل التجا6ي 

.(01037
الوحيدا  الشريك  قرا6  بمقت�سى 
تقر6 حل   2022 يناير   (4 في  ملؤ6خ 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
 ZAKI DE الوحيد  الشريك  ذات 
مشلغ   TÉLÉCOMMUNICATION
مقرها  وعنوا3  د6هم   99 6أسمالها 
سيدي   92 بلوك   5 اإلجتماعي الرقم 
الشيضاء  الدا6   20100  - البرنو�سي 
املغرب نتيجة ل : التوقف عن مزاولة 

النشاط .

 5 و حدد مقر التصفية ب الرقم 
 20100 بلوك 92 سيدي البرنو�سي - 

الدا6 الشيضاء املغرب. 
و عي3:

و  زكا6ي  محمد  السيد)ة) 
عنوانه)ا) حي القد1 تجزئة الحمدية 
6قم84  سعد  بن  ليت  االمام  شا6ع 
الشيضاء  الدا6   20100 البرنو�سي 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.
الحدود  اإلقتضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تشليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية : 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

فبراير 2022 تحت 6قم )482)8.

905I

CHALET DU GOUT

CHALET DU GOUT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CHALET DU GOUT
3) زنقة احمد املجاطي اقامة االلب 

طابق ) 6قم 8 املعا6يف 3) زنقة 
احمد املجاطي اقامة االلب طابق 
) 6قم 8 املعا6يف، 20370، الدا6 

الشيضاء املغرب
CHALET DU GOUT شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 3) زنقة 
احمد املجاطي اقامة االلب طابق 
) 6قم 8 املعا6يف الدا6 الشيضاء 

20370 الدا6 الشيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
534333

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   04
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  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CHALET DU GOUT
مخبزة و   : غرض الشركة بإيجاز 

صناعة الحلويات .
زنقة   (3  : عنوا3 املقر االجتماعي 
طابق  االلب  اقامة  املجاطي  احمد 
الشيضاء  الدا6  املعا6يف   8 6قم   (

20370 الدا6 الشيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
 (.000  : السا6ي  اسيا  السيدة 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  السا6ي  اسيا  السيدة 
مدخل   (2 مجموعة  الوحدة  اقامة 
 20230 ح ح الشيضاء   (8 شقة   8(

الدا6 الشيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
سيدي  نيت  هللا  عشد  السيد 
 7 6قم   45 بلوك  عنوانه)ا)  سعيد 
الحي املحمدي 20570 الدا6 الشيضاء 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

فبراير 2022 تحت 6قم )480)8.
901I

F2H CONSEIL ET COMPTABILITE

PISTACHISANT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 F2H CONSEIL ET
COMPTABILITE

 rue khalid bnou loualid
 residence rachadi la cave n26
 gueliz ، 40000، Marrakech

Maroc

PISTACHISANT شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي زينت 

بزنس سانتر زنقة مسلم تجزئة بوكا6 
الطابق الثالت شقة 4) باب دكالة - 

40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
(23(5(

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   04
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PISTACHISANT
منشأة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
 (0 صناعية لتصنيع املالبس تشغل 

أشخاص على االكثر- التجا6ة.
زينت   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
بزنس سانتر زنقة مسلم تجزئة بوكا6 
4) باب دكالة -  الطابق الثالت شقة 

40000 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
 GHARBI GUY DAVID السيد 
د6هم   (00 بقيمة  حصة   : 1.000

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 GHARBI GUY DAVID السيد 
 48AV D IENA 3EME عنوانه)ا) 

.ETAGE 75((1 PARIS FRANCE
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
 GHARBI GUY DAVID السيد 
 48AV D IENA 3EME عنوانه)ا) 

ETAGE 75((1 PARIS FRANCE

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   25 بتا6يخ  بمراكش  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 33333).

907I

Société marocaine de révision des comptes

UNI AGRO ENERGIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 Société marocaine de révision

des comptes

 Boulevard de la Corniche , 13

 résidence le Yacht, immeuble

 B 5éme étage bureau N° 139 ،

20000، CASABLANCA MAROC

UNI AGRO ENERGIE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي شا6ع 

بو6كو3 زنقة جعفر ابن حشيب اقامة 

املشرق 2 الطابق االول الرقم 3 - 

20000 الدا6 الشيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

533227

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   2022 يناير   (2

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 UNI  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AGRO ENERGIE

غرض الشركة بإيجاز : استيراد و 

تصدير االالت الز6اعية.

شا6ع   : االجتماعي  املقر  عنوا3 

بو6كو3 زنقة جعفر ابن حشيب اقامة 

 -  3 الرقم  االول  الطابق   2 املشرق 

20000 الدا6 الشيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:

حصة   750  : السيد بنكشنك ييي 
بقيمة 00) د6هم للحصة.

 250  : يانك  اكزيامنك  السيدة 
حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

 71 السيد بنكشنك ييي عنوانه)ا) 
 ( زنقة عالل بن احمد امكيك طابق 
شقة 4 20000 الدا6الشيضاء املغرب.
السيدة اكزيامنك يانك عنوانه)ا) 
امكيك  احمد  بن  عالل  زنقة   71
طابق ) شقة 4 20000 الدا6الشيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
 71 السيد بنكشنك ييي عنوانه)ا) 
 ( زنقة عالل بن احمد امكيك طابق 
شقة 4 20000 الدا6الشيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 2( بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

فبراير 2022 تحت 6قم 3490)8.
908I

TWELVE LINE

TWELVE LINE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

TWELVE LINE
20) شا6ع محمد سميحة ، 20250، 

الدا6 الشيضاء املغرب
TWELVE LINE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 20) شا6ع 

محمد سميحة - 20250 الدا6 
الشيضاء املغرب.
تفويت حصص

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.2(9955

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2022 يناير   05 في  املؤ6خ 

املصادقة على :
بن  سامية  )ة)  السيد  تفويت 
من  اجتماعية  حصة   20 لفقيه 
)ة)  حصة لفائدة السيد   (00 أصل 
يناير   05 مصطفى بن لفقيه بتا6يخ 

.2022
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تفويت السيد )ة) بشرى بن لفقيه 
 (00 حصة اجتماعية من أصل   20
حصة لفائدة السيد )ة) مصطفى بن 

لفقيه بتا6يخ 05 يناير 2022.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

فبراير 2022 تحت 6قم 4825)8.
909I

TWELVE LINE

TWELVE LINE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيي3 مسير جديد للشركة

TWELVE LINE
20) شا6ع محمد سميحة ، 20250، 

الدا6 الشيضاء املغرب
TWELVE LINE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 20) شا6ع 
محمد سميحة - 20250 الدا6 

الشيضاء املغرب.
تعيي3 مسير جديد للشركة

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.2(9955

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تعيي3   2022 يناير   05 املؤ6خ في 
بن  السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

لفقيه مصطفى كمسير وحيد
تشعا لقشول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

فبراير 2022 تحت 6قم 4825)8.
9(0I

cofiber sarl

BM MOUHASSIB
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

cofiber sarl
 rue chouhada berkane ، ,(7

60300، berkane maroc
BM MOUHASSIB

 شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي شا6ع 
محمد الخامس عما6ة الليمو3 

الطابق االول شقة 6قم 3 - 10300 

بركا3 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

834(

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   (9

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 BM  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MOUHASSIB

توطي3   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املقاوالت.

شا6ع   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
الليمو3  عما6ة  الخامس  محمد 

 10300  -  3 الطابق االول شقة 6قم 

بركا3 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:

 : الدين  محي  بوتشيش  السيد 

د6هم   (00 بقيمة  حصة   (.000

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الدين  محي  بوتشيش  السيد 

عنوانه)ا) 02 شا6ع الشهداء 10050 

احفير املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

الدين  محي  بوتشيش  السيد 

عنوانه)ا) 02 شا6ع الشهداء 10050 

احفير املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما16   0( بتا6يخ  ببركا3  االبتدائية 

2022 تحت 6قم 126/2022.

9((I

KHM CONSULTING

LARITS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

KHM CONSULTING

) زنقة ايت باعمرا3 املمر ب الطابق 

االول الرقم 01) تقاطع شا6ع محمد 

الخامس و املقاومة ، 20050، الدا6 

الشيضاء املغرب

LARITS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي : الدا6 

الشيضاء 58- شا6ع عشد اللطيف 

بن قدو6 - 20050 الدا6 الشيضاء 

املغرب.

قفل التصفية
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

.(72503

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقر6   20(9 دجنبر   30 في  املؤ6خ 

شركة ذات املسؤولية   LARITS حل 

 (00.000 6أسمالها  مشلغ  املحدودة 

د6هم وعنوا3 مقرها اإلجتماعي الدا6 

58- شا6ع عشد اللطيف بن  الشيضاء 

قدو6 - 20050 الدا6 الشيضاء املغرب 

نتيجة النعدام النشاط.

و عي3:

السيد)ة) نادية شراط و عنوانه)ا) 

سيدي   27 الرقم   2 حمرية  تجزئة 

الدا6 الشيضاء   20240 عشد الرحما3 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

الدا6  وفي   20(9 دجنبر   30 بتا6يخ 

58- شا6ع عشد اللطيف بن  الشيضاء 

قدو6 - 20050 الدا6 الشيضاء املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

فبراير 2022 تحت 6قم )424)8.

9(2I

Société marocaine de révision des comptes

PERFO GLOB CONSULTING
إعال3 متعدد القرا6ات

 Société marocaine de révision

des comptes

 Boulevard de la Corniche , 13

 résidence le Yacht, immeuble

 B 5éme étage bureau N° 139 ،

20000، CASABLANCA MAROC

 PERFO GLOB CONSULTING

»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوا3 مقرها االجتماعي: 5) شا6ع 

االبطال شقة 6قم 4 اكدال. - 

20000 الرباط املغرب.

»إعال3 متعدد القرا6ات«
6قم التقييد في السجل التجا6ي: 

.(01949

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤ6خ في )3 دجنبر )202

تم اتخاذ القرا6ات التالية: 

قرا6 6قم ): الذي ينص على مايلي: 

قر6 الشركاء قشول االستقالة النهائية 

مهامها  من  النية  سا6ة  للسيدة 

كمسيرة للشركة بدو3 اي تحفظ

قرا6 6قم 2: الذي ينص على مايلي: 

اغالق  على حسابات  الشركاء  وافق 

التصفية املقدمة في تقرير التصفية 

ما بي3 0) ابريل )202 الى )3 دجنبر 

202(

قرا6 6قم 3: الذي ينص على مايلي: 

أي  وجود  عدم  الشركاء  تاكد  بعد 

أصول صافية يتعي3 تقاسمها ، قر6وا 

عدم  مع  للتصفية.  النهائي  اإلغالق 

وجود اي تحفظ على مهام املصفي.

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند 6قم -: الذي ينص على مايلي: 
القانو3  في  بند  اي  تغيير  يتم  لم 

االسا�سي.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   24 بتا6يخ  بالرباط  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 5)224).

9(3I
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FLASH ECONOMIE

ABOUDRAR PIECE AUTO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ABOUDRAR PIECE AUTO
 شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
6أسمالها: 00000) د6هم

 مقرها اإلجتماعي: كراج سيس ا 
بلوك )) حي بئر انز6ا3 و6اء محطة 

اوليبيا تيكوين - أكادير
6قم التقييد في السجل التجا6ي 

4853(
املؤ6خ  الشركاء  قرا6  بمقت�سى 

بتا6يخ 4) فبراير 2022 قر6
حل الشركة- 

محمد  أبود6ا6  السيد  تعيي3 
كمصفي للشركة- 

 حدد مقر التصفية في كراج سيس 
ا بلوك )) حي بئر انز6ا3 و6اء محطة 

اوليبيا تيكوين - أكادير- 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   28 بتا6يخ  باكادير  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 08737)
9(4I

GECAFISC

 TALMOULKTE
IMMOBILIERE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة

GECAFISC
 RUE MOHAMED EL 21
 QUORRI ETG 1 APPT 5
 CASABLANCA ، 20250،

CASABLANCA MAROC
 TALMOULKTE IMMOBILIERE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي حي 
بو6كو3 زنقة 6كراكة اقامة 

الكو6نيش الشقة ) الطابق اال6�سي 
عما6ة 2 - 20050 الدا6الشيضاء 

املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
6قم التقييد في السجل التجا6ي 

.471199

الوحيد  الشريك  قرا6  بمقت�سى 

املؤ6خ في 7) فبراير 2022 تم تحويل 

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

اقامة  6كراكة  زنقة  بو6كو3  »حي 

الطابق اال6�سي   ( الكو6نيش الشقة 

الدا6الشيضاء   20050  -  2 عما6ة 

4’ا’  عما6ة  ليلى  »اقامة  إلى  املغرب« 
بن  عالل  زنقة   3 الطابق   (3 6قم 

 29490  - عشدهللا مديونة بن مسيك 

الدا6الشيضاء املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 0( بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

ما16 2022 تحت 6قم 4985)8.

9(5I

ALLEGEANCE CONSULTING

NAO BEACH SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ALLEGEANCE CONSULTING

ساحة الرودني تقاطع شا6ع طانطا3 

و شا6ع لشنا3 اقامة لينى 6قم )5&50 

، 90000، طنجة املغرب

NAO BEACH SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي تقاطع 

شا6ع طنطا3 وليبيا اقامة لينا 

الطابق الرابع 6قم )5 طنجة - 

90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

(25005

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   03

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 NAO  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

. BEACH SARL AU
مطاعم   : بإيجاز  الشركة  غرض 
و  املناسشات  وتنشيط  ,تنظيم 

الحفالت .
تقاطع   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
شا6ع طنطا3 وليبيا اقامة لينا الطابق 
الرابع 6قم )5 طنجة - 90000 طنجة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (0.000 الشركة:  6أسمال  مشلغ 

د6هم، مقسم كالتالي:
00) حصة  السيدة امال عدوي : 

بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  عدوي  امال  السيدة 
 5(000 2 شا6ع محمد الخامس 6قم 

الحاجب املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  عدوي  امال  السيدة 
 5(000 2 شا6ع محمد الخامس 6قم 

الحاجب املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما16   0( بتا6يخ  بطنجة  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 415)25.
9(1I

CABINET CC ORGA

PRO WATT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET CC ORGA
3 زنقة محمد باهي حي بالمي الطابق 

2 6قم 4) املعا6يف ، 20330، 
الشيضاء املغرب

PRO WATT شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 0) زنقة 

الحرية الطابق 3 الشقة 6قم 5 - 

20)20 الد6الشيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

5340(5

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   (4

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 PRO  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.WATT

و  الشيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشراء و التوزيع وتركيب كل املعدات 

الشناء و التجهيزات املنزلية و املهنية

التصدير و االستيراد.
زنقة   (0  : عنوا3 املقر االجتماعي 

 -  5 6قم  الشقة   3 الطابق  الحرية 

20)20 الد6الشيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:

 (.000  : املهاو�سي عاصم  السيد 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد املهاو�سي عاصم عنوانه)ا) 
 20250 فا6ي�سي  علي  ابو  زنقة   7

الجا6الشيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد املهاو�سي عاصم عنوانه)ا) 
 20250 فا6ي�سي  علي  ابو  زنقة   7

الدا6الشيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

فبراير 2022 تحت 6قم 14)4)8.

9(7I
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CASA COMPTES

SEMENCES PLUS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CASA COMPTES
 BD ROUDANI CENTRE

 COMMERCIAL NADIA IMM
 4 BUREAU 10، 20390،
CASABLANCA MAROC

SEMENCES PLUS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 202، 

شا6ع عشد املومن الطابق السفلي 
6قم 5 - 20310 الدا6 الشيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
53422(

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   04
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SEMENCES PLUS
غرض الشركة بإيجاز : االستغالل 
وتأجير جميع  املشاشر أو غير املشاشر، 
األ6ا�سي وجميع املمتلكات املخصصة 
حصرًيا للز6اعة ، وبشكل عام جميع 

املشاني الريفية،
وكذلك جميع املمتلكات املنقولة 

الالزمة لتحقيق هذا الغرض ؛ 
املنتجات  جميع  وبيع  إنتاج   -

الز6اعية ؛
مما6سة أي نشاط ز6اعي وعلى   -
االشا6ة  تمت  ما  الخصوص  وجه 
من القانو3 العام   41 اليه في املادة 

للضرائب؛ 

وبيع واستغالل وتحصيل  شراء   -
أي إنتاج ز6اعي؛ 

استغالل أي منشأة مخصصة   -
املنتجات  وتعشئة  ومعالجة  لحفظ 

الز6اعية ومنتجاتها الثانوية ؛ 
لجميع  والتسيير  املشا6كة   -
االستغالل  أو  الز6اعية  الشركات 

الز6اعي كيفما كا3؛ 
األ6ا�سي  جميع  وكراء  حيازة   -
املشاني  عام جميع  وبشكل  الز6اعية 
املمتلكات  جميع  وكذلك  الريفية، 

املنقولة أو غير املنقولة .
 ،202  : االجتماعي  املقر  عنوا3 
شا6ع عشد املومن الطابق السفلي 6قم 

5 - 20310 الدا6 الشيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مشلغ 6أسمال الشركة: 000.000.) 

د6هم، مقسم كالتالي:
السيد ياسي3 بن صالح : 0.000) 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد ياسي3 بن صالح عنوانه)ا) 
03 زنقة موزا6 طابق 05 شقة 09 حي 

6اسي3 . الدا6 الشيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ياسي3 بن صالح عنوانه)ا) 
03 زنقة موزا6 طابق 05 شقة 09 حي 

6اسي3 . الدا6 الشيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

فبراير 2022 تحت 6قم 4702)8.

9(8I

FIDUCIAIRE KAMAL MASSIOUI

ESTENSI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE KAMAL MASSIOUI
 RUE BRAHIM ROUDANI 44
 N°17 VN FES ، 30000، FES

MAROC

ESTENSI شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 6قم 92 

تجزئة الوفاء طريق صفرو فا1. 

فا1 30000 فا1 مغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

7(01(

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانو3  إعداد  تم   2022 يناير   01

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ESTENSI

غرض الشركة بإيجاز : مقهى .

 92 6قم   : عنوا3 املقر االجتماعي 

فا1.  صفرو  طريق  الوفاء  تجزئة 

فا1 30000 فا1 مغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  انا1  هللا  خير  السيد 

فا1 30000 فا1 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد خير هللا محمد عنوانه)ا) 

فا1 30000 فا1 مغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجا6ية بفا1 بتا6يخ 27 يناير 2022 

تحت 6قم 424.

9(9I

TOURASIA FOOD DISTRIBUTION

 TOURASIA FOOD
DISTRIBUTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

 TOURASIA FOOD
DISTRIBUTION

)2 شا6ع بابوم الطابق 1 املكتب )3 
حي املحطة ، 0)203، الدا6 الشيضاء 

املغرب
 TOURASIA FOOD

DISTRIBUTION شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي )2 شا6ع 
بابوم الطابق 1 املكتب )3 حي 
املحطة - 0)203 الدا6 الشيضاء 

املغرب.
تفويت حصص

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.477847

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2022 فبراير   09 في  املؤ6خ 

املصادقة على :
تفويت السيد )ة) ياسي3 الحمري 
أصل  من  اجتماعية  حصة   300
)ة)  السيد  لفائدة  حصة   (.000
فبراير   09 بتا6يخ  لعناوي  امحمد 

.2022
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 28 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

فبراير 2022 تحت 6قم 4823)8.
920I

TOURASIA FOOD DISTRIBUTION

 TOURASIA FOOD
DISTRIBUTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تعيي3 مسير جديد للشركة

 TOURASIA FOOD
DISTRIBUTION

)2 شا6ع بابوم الطابق 1 املكتب )3 
حي املحطة ، 0)203، الدا6 الشيضاء 

املغرب
 TOURASIA FOOD
 DISTRIBUTION
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شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي )2 شا6ع 

بابوم الطابق 1 املكتب )3 حي 

املحطة - 0)203 الدا6 الشيضاء 

املغرب.

تعيي3 مسير جديد للشركة
6قم التقييد في السجل التجا6ي 

.477847

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم تعيي3   2022 09 فبراير  املؤ6خ في 

السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

لعناوي امحمد كمسير وحيد

تشعا لقشول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

فبراير 2022 تحت 6قم 4823)8.

92(I

CASA COMPTES

THR SURF
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CASA COMPTES

 BD ROUDANI CENTRE

 COMMERCIAL NADIA IMM

 4 BUREAU 10، 20390،

CASABLANCA MAROC

THR SURF شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 202، 

شا6ع عشد املومن الطابق السفلي 
6قم 5 - 20310 الدا6 الشيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

5342(9

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   (1

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 THR  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SURF
غرض الشركة بإيجاز : االستثما6 
والعقا6ي،  السياحي  االنعاش  في 

والشناء.
املعما6ية  الهندسة  أشغال   -
لفائدة  إو  نفسها  الشركة  لفائدة 
والشناء  الحفر  وأعمال  الغير، 
والكهرباء  والنجا6ة  والصشاغة 

والسشاكة واملكيفات ... الخ.
أشغال  جميع  وتنفيذ  د6اسة   -

الشناء واألثاث.
- أشغال التجزئة.

- شراء وبيع مواد الشناء واملعدات 
واألدوات الالزمة لألشغال العمومية 
العقاقير  وجميع  والخصوصية، 
والكهرباء  الصشاغة  ومنتجات 
والسشاكة ومنتجات الصرف الصحي؛
الشقق  وتشييد  وبيع  شراء   -
املشنية  واأل6ا�سي  والفيالت  واملشاني 
وغير املشنية وكل ما يتعلق بالعقا6ات؛
تجا6ة جميع املواد الالزمة لشناء   -
العقا6ات كالرخام ، والصرف الصحي 

، وأشغال النجا6ة، واأللومنيوم …..
 ،202  : االجتماعي  املقر  عنوا3 
شا6ع عشد املومن الطابق السفلي 6قم 

5 - 20310 الدا6 الشيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
 UNIVERSAL FOR الشركة 
 BUSINESS DEVELOPMENT
 (00 بقيمة  حصة   CORP : 760

د6هم للحصة.
أمي3  الفياللي  اسماعيل  السيد 
د6هم   (00 بقيمة  حصة   240  :

للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 UNIVERSAL FOR الشركة 
 BUSINESS DEVELOPMENT
حي   58 تجزئة  عنوانه)ا)   CORP
الشيضاء  الدا6   . الشق  عي3  شريفة 

املغرب.

أمي3  الفياللي  اسماعيل  السيد 
 2 زنقة الفونطي3 طابق   9 عنوانه)ا) 

حي 6اسي3 . الدا6 الشيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
أمي3  الفياللي  اسماعيل  السيد 
 2 زنقة الفونطي3 طابق   9 عنوانه)ا) 

حي 6اسي3 . الدا6 الشيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

فبراير 2022 تحت 6قم 4703)8.
922I

KAMAR BENOUNA

XSTEREA ش م م
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

KAMAR BENOUNA
 RUE CHARAM ACHAYKH ، 34

20160، Casablanca MAROC
XSTEREA ش م م شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي زنقة موحا 
او حمو اقامة جوهرة جاسم الطابق 
الثالث 6قم 5 - 00)20 الدا6الشيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

534393
في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   2022 يناير   25
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

XSTEREA ش م م .
تصنيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
تجا6ة تسويق تصدير االجهزة الطشية 
مستحضرات  و  الطشية  املكمالت 

التجميل و مواد التعشئة و التغليف.
- تصنيع مواد التعشئة و التغليف 
مستحضرات  و  االدوية  لقطاعات 

التجميل 

االجهزة  و  الغدائية  املكمالت  و 

الطشية.

توزيع تسويق و تصجدير مواد   -

التعشئة و التغليف لقطاعات االدوية 

و مستحضرات التجميل و املكمالت 

الغدائية و االجهزة الطشية 

- تعقيم االدوية و االجهزة 

- استراد املواد الخام و الشالستيك 

السيليكو3 االمنيوم الو6ق و الزجاج 

او اي مادة اخرى معدة لتصنيع مواد 

املستحضرات  تغليف  و  التعشئة 

التجميل  مستحضرات  الصيدالنية 

املكمالت الغدائية و منتجات االجهزة 

 الطشية .
عنوا3 املقر االجتماعي : زنقة موحا 

او حمو اقامة جوهرة جاسم الطابق 

الثالث 6قم 5 - 00)20 الدا6الشيضاء 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مشلغ 6أسمال الشركة: 300.000.) 

د6هم، مقسم كالتالي:

السيد محمد علي انوا6 : 000.)) 

بقيمة 00) د6هم.

 MERL INVEST LTD : الشركة 

2.000 بقيمة 00) د6هم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محمد علي انوا6 عنوانه)ا) 

الدئاب  عي3  كوسطا  بيال  1)تجزئة 

80)20 الدا6الشيضاء املغرب.

 MERL INVEST LTD الشركة 

عنوانه)ا) 24 جو6ج ستريت بو6 لويز 

324)) جمهو6ية مو6يس مو6يس.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد علي انوا6 عنوانه)ا) 

الدئاب  عي3  كوسطا  بيال  1)تجزئة 

80)20 الدا6الشيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 0( بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

ما16 2022 تحت 6قم 5022)8.

923I
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CASA COMPTES

CHANGE & CO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CASA COMPTES
 BD ROUDANI CENTRE

 COMMERCIAL NADIA IMM
 4 BUREAU 10، 20390،
CASABLANCA MAROC

CHANGE & CO شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 202، 

شا6ع عشد املومن الطابق السفلي 
6قم 5 - 20310 الدا6 الشيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
533795

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   02
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CHANGE & CO
املرافقة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
والدعم لألفراد أو الفرق مع التد6يب 

والتوجيه.
وإدا6ة  اإلدا6ة  في  االستشا6ة   -

التغيير والتسويق واملشيعات.
- التد6يب والتعليم.
- تنشيط الندوات.

- تنظيم الفعاليات وبناء الفريق.
- جميع الخدمات الفكرية لألفراد 

والشركات.
الغير  لفائدة  د6اسات  إجراء   -
استثناء  دو3  املجاالت  جميع  في 
واملشيعات   ، والتمويل   ، )الهندسة 
واملوا6د   ، واملشتريات   ، والتسويق   ،

أخرى  دعم  وظيفة  أي  أو  البشرية 
ال سيما في إعادة   ، إلى ذلك)  وما   ،

الهيكلة أو التطوير.
الخبرة في جميع املجاالت  إجراء   -

املتعلقة باإلدا6ة باملعنى الواسع.
التصميم  في  الزبو3  مساعدة   -

والتطوير وتنفيذ الد6اسات..
 ،202  : االجتماعي  املقر  عنوا3 
شا6ع عشد املومن الطابق السفلي 6قم 

5 - 20310 الدا6 الشيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
 (.000  : بكريم  حشيشة  السيدة 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  بكريم  حشيشة  السيدة 
الحديقة  اقامة  تاو3  كرين  كازا 
املدينة الخضراء   4 شقة   20 عما6ة 

بوسكو6ة . الدا6 الشيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  بكريم  حشيشة  السيدة 
الحديقة  اقامة  تاو3  كرين  كازا 
املدينة الخضراء   4 شقة   20 عما6ة 

بوسكو6ة . الدا6 الشيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

فبراير 2022 تحت 6قم )423)8.
924I

CASA COMPTES

MOM ARCHI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CASA COMPTES
 BD ROUDANI CENTRE

 COMMERCIAL NADIA IMM
 4 BUREAU 10، 20390،
CASABLANCA MAROC

MOM ARCHI شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 202، 

شا6ع عشد املومن الطابق السفلي 
6قم 5 - 20310 الدا6 الشيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

53379(

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   2022 يناير   03

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 MOM : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.ARCHI

مما6سة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مهنة الهندسة املعما6ية..

 ،202  : االجتماعي  املقر  عنوا3 

شا6ع عشد املومن الطابق السفلي 6قم 

5 - 20310 الدا6 الشيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:

السيد عمر العلوي : 000.) حصة 

بقيمة 00) د6هم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

 (4 السيد عمر العلوي عنوانه)ا) 
الدا6   . انفا  املكودي  عشد هللا  زنقة 

الشيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

 (4 السيد عمر العلوي عنوانه)ا) 
الدا6   . انفا  املكودي  عشد هللا  زنقة 

الشيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

فبراير 2022 تحت 6قم 81)4)8.

925I

CASA COMPTES

ETOILE DU SAHEL PROMO

شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

CASA COMPTES

 BD ROUDANI CENTRE

 COMMERCIAL NADIA IMM

 4 BUREAU 10، 20390،

CASABLANCA MAROC

 ETOILE DU SAHEL PROMO

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي : 20 زنقة 

أحمد القدميري - . الدا6 الشيضاء 

املغرب.

قفل التصفية

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

.(73739

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

)202 تقر6 حل  30 دجنبر  املؤ6خ في 

 ETOILE DU SAHEL PROMO

شركة ذات املسؤولية املحدودة مشلغ 

وعنوا3  د6هم   (00.000 6أسمالها 

أحمد  زنقة   20 اإلجتماعي  مقرها 

املغرب  الشيضاء  الدا6   .  - القدميري 

نتيجة ل- توقف نشاط الشركة.

و عي3:

و عنوانه)ا)  تازي  نبيل  السيد)ة) 

وزنقة  الشلطيق  بحر  زنقة  زاوية   ((

ابن جابر عي3 الذئاب . الدا6 الشيضاء 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

20 زنقة  )202 وفي  30 دجنبر  بتا6يخ 

الشيضاء  الدا6   .  - القدميري  أحمد 

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

فبراير 2022 تحت 6قم 4743)8.

921I
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FIDUCAB

 GROUPE PÉDAGOGIQUE
 KENITRA L›EXCELLENCE

PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي3 مسير جديد للشركة

FIDUCAB
 RUE EL QOURI IMMB 10

 BUREAU 5 ، 14000، KENITRA
MAROC

 GROUPE PÉDAGOGIQUE
 KENITRA L›EXCELLENCE PRIVE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي تعاونية 
األمل 6قم 57 - 4000) القنيطرة 

املغرب.
تعيي3 مسير جديد للشركة

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.13087

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تعيي3   2022 يناير   24 املؤ6خ في 
السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

بوشتاوي املصطفى كمسير وحيد
تشعا لقشول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتا6يخ )2 فبراير 

2022 تحت 6قم 774.
927I

CASA COMPTES

 AUDITION CONFORT
MAROC

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة

CASA COMPTES
 BD ROUDANI CENTRE

 COMMERCIAL NADIA IMM
 4 BUREAU 10، 20390،
CASABLANCA MAROC

 AUDITION CONFORT MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي زاوية شا6ع 

عشد املومن وزنقة سومية إقامة 
شهرزاد3، الطابق 4 6قم 20، بامليي - 

. الدا6 الشيضاء املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.1905

الوحيد  الشريك  قرا6  بمقت�سى 
املؤ6خ في 3) أكتوبر )202 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
وزنقة  املومن  عشد  شا6ع  »زاوية 
الطابق  شهرزاد3،  إقامة  سومية 
الشيضاء  الدا6   .  - بامليي   ،20 6قم   4
املغرب« إلى »عما6ة 03)، شا6ع األميرة 

اللة عائشة - . سطات املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   (1 االبتدائية بسطات بتا6يخ 

2022 تحت 6قم 32/2022.

928I

moorish co

 EMMANUEL SAMOURA ET
FRERE

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
 EMMANUEL SAMOURA ET
FRERE شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي )1 شا6ع 
اللة الياقوت زاوية مصطفى املعاني 
مركزالتجا6ي 6ياض 6قم 85 الطابق 

2 الدا6 الشيضاء - 20000 الدا6 
الشيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
534285

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   (5
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 EMMANUEL SAMOURA ET

.FRERE
تسويق   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املالبس   - التجميل  مستحضرات 

واملنتجات الغذائية.
)1 شا6ع  عنوا3 املقر االجتماعي : 
اللة الياقوت زاوية مصطفى املعاني 
الطابق   85 مركزالتجا6ي 6ياض 6قم 
الدا6   20000  - الشيضاء  الدا6   2

الشيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
 (.000  : السيد ايمانويل سمو6ا 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد ايمانويل سمو6ا عنوانه)ا) 

غينية 99330 غينية غينية.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ايمانويل سمو6ا عنوانه)ا) 

غينية 99330 غينية غينية
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

فبراير 2022 تحت 6قم 4501)8.
929I

سيكوجيس شمم

UNIVERS MACO SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية
سيكوجيس شمم

98 شا6ع عشد الكريم الخطابي ، 
32000، الحسيمة املغرب

UNIVERS MACO SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي : )0 شا6ع 
الرباط - 32250 امزو36 املغرب.

قفل التصفية
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

.(515

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقر6 حل   2022 يناير   3( املؤ6خ في 
شركة   UNIVERS MACO SARL
مشلغ  املحدودة  املسؤولية  ذات 
وعنوا3  د6هم   (00.000 6أسمالها 
الرباط  شا6ع   0( اإلجتماعي  مقرها 
نتيجة  املغرب  امزو36   32250  -

القتصادي.
و عي3:

و  الروبيو  عادل  السيد)ة) 
 32250  02 شا6ع   20 عنوانه)ا) 
امزو36 املغرب كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
)0 شا6ع  وفي   2022 يناير   3( بتا6يخ 

الرباط - 32250 امزو36 املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتا6يخ  بالحسيمة  االبتدائية 

فبراير 2022 تحت 6قم 53.
930I

MAROC COMPTA PLUS

IBKAM IMPORT EXPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MAROC COMPTA PLUS
55 باب الثالتاء الطابق االول الشقة 
6قم 2 الفقيه بن ضالح ، 23200، 

FKIH BEN SALAH MAROC
IBKAM IMPORT EXPORT شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي دوا6 اوالد 
يحيى طريق واد زم كريفات - 23200 

الفقيه بن صالح املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

4987
في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   2022 يناير   (3
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 IBKAM : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.IMPORT EXPORT
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نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
العتيق/بيع  الحديد  الشضائع/بيع 

االالت الفالحية.
عنوا3 املقر االجتماعي : دوا6 اوالد 
يحيى طريق واد زم كريفات - 23200 

الفقيه بن صالح املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
 333  : ز6فاوي  نو6الي3  السيد 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة.
السيد ابراهيم ناجي : 333 حصة 

بقيمة 00) د6هم للحصة.
حصة   334  : ناجي  السيد كمال 

بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  ناجي  ابراهيم  السيد 
تجزئة خالد 6قم 205 23200 الفقيه 

بن صالح املغرب.
عنوانه)ا)  ناجي  كمال  السيد 
تجزئة خالد 6قم 205 23200 الفقيه 

بن صالح املغرب.
السيد نو6الي3 ز6فاوي عنوانه)ا) 
 25000 املفاسيس  اعمر  اوالد  دوا6 

خريشكة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  ناجي  كمال  السيد 
تجزئة خالد 6قم 205 23200 الفقيه 

بن صالح املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتا6يخ  بن صالح  بالفقيه  االبتدائية 
22 فبراير 2022 تحت 6قم 67/2022.
93(I

4YOUR BUSINESS CONSULTING

KAJDAL TRANS
إعال3 متعدد القرا6ات

 4YOUR BUSINESS
CONSULTING

شا6ع الحسن التاني اقامة ابتهال 1 
الطابق الثالت شقة 4 ، 50)43، 

ابن جرير املغرب
KAJDAL TRANS »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوا3 مقرها االجتماعي: حي املجد 

)0 6قم 214 - 50)43 ابن جرير 

املغرب.

»إعال3 متعدد القرا6ات«
6قم التقييد في السجل التجا6ي: 

.2229

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤ6خ في 0) فبراير 2022

تم اتخاذ القرا6ات التالية: 

على  ينص  الذي   :( 6قم  قرا6 

تفويت  :تم  حصص  تفويت  مايلي: 

000) حصة من طرف السيد محمد 

الوطنية  للشطاقة  الحامل  كجدال 
6قم )BM(299 لصالح السيدة ليلى 

الوطنية  للشطاقة  الحاملة  مسكا3 
EA(81(83 6قم

على  ينص  الذي   :2 6قم  قرا6 

اسقالة املسير و تعيي3 مسير  مايلي: 

محمد  السيد  استقالة  تم   : جديد 

الوطنية  للشطاقة  الحامل  كجدال 
6قم )BM(299 و تعيي3 السيدة ليلى 

الوطنية  للشطاقة  الحاملة  مسكا3 
وحيدة  مسيرة   EA(81(83 6قم 

جديدة للشركة

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند 6قم 1: الذي ينص على مايلي: 
د6هم   (00000 6أسمال الشركة هو 

لحاملته السيدة ليلى مسكا3

بند 6قم 7: الذي ينص على مايلي: 
د6هم   (00000 6أسمال الشركة هو 

 (00 بقيمة  حصة   (000 مقسم ل 

ليلى  السيدة  تمتلكها  للحصة  د6هم 

مسكا3

بند 6قم 9: الذي ينص على مايلي: 

املسيرة الوحيدة للشركة هي السيدة 

ليلى مسكا3

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بابن جرير بتا6يخ )0 ما16 

2022 تحت 6قم 04).

932I

SOHAIB MED - S.A.R.L

SOHAIB MED
إعال3 متعدد القرا6ات

SOHAIB MED - S.A.R.L

تجزئة املر1 2 قطعة 6قم 730 ، 

90000، طنجة املغرب

SOHAIB MED »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوا3 مقرها االجتماعي: تجزئة 

املر1 2 قطعة 6قم 730 حي 

بوخالف كاسبراطة طنجة 90000 

طنجة املغرب.

»إعال3 متعدد القرا6ات«
6قم التقييد في السجل التجا6ي: 

.91307

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤ6خ في )) فبراير 2020

تم اتخاذ القرا6ات التالية: 

على  ينص  الذي   :( 6قم  قرا6 

محمد  السيد سيدى  تفويت  مايلي: 

000) حصة إجتماعية من  مخلوف 

فئة 00) د6هم الى السيدعماد يسف 

الرحموني بمشلغ 00000) د6هم

على  ينص  الذي   :2 6قم  قرا6 

مايلي: إستقالة السيد سيدى محمد 

مخلوف من تسيير الشركة و تعيي3 

مسير  الرحموني  يسف  السيدعماد 

جديد للشركة ملدة غير محدودة

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند 6قم 1: الذي ينص على مايلي: 

000) حصة إجتماعية من فئة 00) 

عماد  لسيد   (00000 بمشلغ  د6هم 

يسف الرحموني

على  ينص  الذي   :(2 6قم  بند 

يسف  السيدعماد  تعيي3  مايلي: 

الرحموني مسير جديد للشركة ملدة 

غير محدودة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   (1 بتا6يخ  بطنجة  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 038)25.

933I

CDH AUDIT ET CONSEILS

 PHARMACIE EXTENSION
ANASSI CASA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CDH AUDIT ET CONSEILS
 RUE D›AZILAL 34 ، 20110،

CASABLANCA MAROC
 PHARMACIE EXTENSION
ANASSI CASA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 54 شا6ع 
محمد زفزاف ج ه 3 - تمديد انا�سي 

- 20140 الدا6 الشيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
535085

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   08
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 PHARMACIE EXTENSION

. ANASSI CASA
غرض الشركة بإيجاز : صيدلية.

54 شا6ع  عنوا3 املقر االجتماعي : 
محمد زفزاف ج ه 3 - تمديد انا�سي - 

20140 الدا6 الشيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مشلغ 6أسمال الشركة: 4.500.000 

د6هم، مقسم كالتالي:
 45.000  : القشلي  وفاء  السيدة 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة.
 45.000  : القشلي  وفاء  السيدة 
 (00 حصة مدفوعة بالكامل بقيمة 

د6هم.
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والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

 5 القشلي عنوانه)ا)  السيدة وفاء 
 20502  8 شقة   3 اثينا طابق  زنقة 

الدا6 الشيضاء املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

 5 عنوانه)ا)  القشلي  وفاء  السيد 
 20502  8 شقة   3 اثينا طابق  زنقة 

الدا6 الشيضاء املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 04 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

ما16 2022 تحت 6قم 5494)8.

934I

ALLEGEANCE CONSULTING

BB2 FLEURS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ALLEGEANCE CONSULTING

ساحة الرودني تقاطع شا6ع طانطا3 

و شا6ع لشنا3 اقامة لينى 6قم )5&50 

، 90000، طنجة املغرب

BB2 FLEURS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طو6 التصفية)

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي الشا6ع الال 

شافيا ب 6قم )) - 90000 طنجة 

املغرب.

حل شركة
6قم التقييد في السجل التجا6ي 

.25229

الوحيدا  الشريك  قرا6  بمقت�سى 

تقر6 حل   2022 فبراير   24 ملؤ6خ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

BB2 FLEURS مشلغ  الشريك الوحيد 
وعنوا3  د6هم   (00.000 6أسمالها 

مقرها اإلجتماعي الشا6ع الال شافيا 

طنجة املغرب   90000  -  (( ب 6قم 

نتيجة ل : انخفاض 6قم املعامالت .

الشا6ع  التصفية ب  و حدد مقر 

الال شافيا ب 6قم )) - 90000 طنجة 

املغرب. 

و عي3:

اماجر  ميمو3  السيد)ة) 

أمستردام   (000 هولندا  وعنوانه)ا) 

هولندا كمصفي )ة) للشركة.

الحدود  اإلقتضاء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تشليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية : 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما16   02 بتا6يخ  بطنجة  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 504)25.

935I

ALLEGEANCE CONSULTING

ETOILES MED
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ALLEGEANCE CONSULTING

ساحة الرودني تقاطع شا6ع طانطا3 

و شا6ع لشنا3 اقامة لينى 6قم )5&50 

، 90000، طنجة املغرب

ETOILES MED شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طو6 التصفية)

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي اقامة اوبرا 

شا6ع بيتهوفن 6قم )4 و 42 - 90000 

طنجة املغرب.

حل شركة
6قم التقييد في السجل التجا6ي 

.25(99

الوحيدا  الشريك  قرا6  بمقت�سى 

تقر6 حل   2022 فبراير   24 ملؤ6خ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

 ETOILES MED الوحيد  الشريك 

د6هم   (00.000 6أسمالها  مشلغ 

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي اقامة اوبرا 

شا6ع بيتهوفن 6قم )4 و 42 - 90000 

انخفاض   : ل  نتيجة  املغرب  طنجة 

6قم املعامالت.

اقامة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 -  42 و   4( اوبرا شا6ع بيتهوفن 6قم 

90000 طنجة املغرب. 

و عي3:
و  اماجر  ميمو3  السيد)ة) 
أمستردام   (000 هولندا  عنوانه)ا) 

هولندا كمصفي )ة) للشركة.
الحدود  اإلقتضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تشليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية : 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما16   02 بتا6يخ  بطنجة  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 503)25.

931I

FIDUCIAIRE LE COMPTE CLAIR

 PROMO برومو الشاوية
ECHAOUIA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE LE COMPTE CLAIR
 N°18 ANGLE BD DES FAR ET

MD V ، 26000، SETTAT MAROC
 PROMO برومو الشاوية

ECHAOUIA شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 21، شا6ع 
مر1 السلطا3 شقة 6قم3، الطابق 
االول، الدا6 الشيضاء. - 20001 الدا6 

الشيضاء املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

534(35
في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   (1
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
برومو   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.PROMO ECHAOUIA الشاوية
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقا6ي 
-عقا6ات أو عمليات عقا6ية اخرى 

)بيع و شراء العقا6ات)

)مجزئ و تاجر في  -أ6ا�سي للعقا6 
العقا6).

عنوا3 املقر االجتماعي : 21، شا6ع 
الطابق  مر1 السلطا3 شقة 6قم3، 
االول، الدا6 الشيضاء. - 20001 الدا6 

الشيضاء املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
500 حصة   : السيد هشام جالل 

بقيمة 00) د6هم للحصة.
السيدة نعيمة بوزين : 500 حصة 

بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد هشام جالل عنوانه)ا) حي 
سيدي عشد الكريم زنقة الكا6ة الرقم 

20 سطات 21000 سطات املغرب .
عنوانه)ا)  بوزين  نعيمة  السيدة 
 30 الرقم   01 زنقة  االقامة  تجزئة 

سطات 21000 سطات املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد هشام جالل عنوانه)ا) حي 
سيدي عشد الكريم زنقة الكا6ة الرقم 

20 سطات 21000 سطات املغرب
عنوانه)ا)  بوزين  نعيمة  السيدة 
 30 الرقم   01 زنقة  االقامة  تجزئة 

سطات 21000 سطات املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

فبراير 2022 تحت 6قم 4475)8.
937I

MASTERS CONSULTING

DECOMANIA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

MASTERS CONSULTING
32 زنقة الشنفسج اقامة الزيتونة 
مر1 السلطا3 الدا6الشيضاء ، 
40)20، الدا6الشيضاء املغرب
DECOMANIA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
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الوحيد)في طو6 التصفية)
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 43 شا6ع 
حسن السكتاني حي جوتيي الدا6 
الشيضاء - 20200 الدا6 الشيضاء 

املغرب.
حل شركة

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.(5535(

الوحيدا  الشريك  قرا6  بمقت�سى 
تقر6 حل   2022 فبراير   09 ملؤ6خ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 DECOMANIA الوحيد  الشريك 
د6هم   (00.000 6أسمالها  مشلغ 
شا6ع   43 اإلجتماعي  مقرها  وعنوا3 
الدا6  جوتيي  حي  السكتاني  حسن 
الشيضاء  الدا6   20200  - الشيضاء 
النشاط  توقف   : ل  نتيجة  املغرب 

التجا6ي.
 32 ب  التصفية  مقر  حدد  و 
شا6ع الشنفسج مر1 السلطا3 الدا6 
الشيضاء  الدا6   20(40  - الشيضاء 

املغرب. 
و عي3:

و  جرادة  بو  مريم  السيد)ة) 
ابن  مو�سى  زنقة   35 6قم  عنوانه)ا) 
الدا6   20200 الشيضاء   01 نصير ط 
الشيضاء املغرب كمصفي )ة) للشركة.
الحدود  اإلقتضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تشليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية : 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

ما16 2022 تحت 6قم 8)52)8.
938I

Bureau d’étude et conseil 

 LEADER TASHILAT OUED
EDDAHAB

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

Bureau d›étude et conseil
 HAY EL MATAR RUE RABAT

 N°03 DAKHLA ، 73000، dakhla
MAROC

 LEADER TASHILAT OUED
EDDAHAB شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي حي السالم 
شا6ع محمد فاضل السماللي 6قم 48 

الداخلة - 73000 الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
20893

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 LEADER TASHILAT OUED

.EDDAHAB
تقديم   : بإيجاز  الشركة  غرض 
خدمات  ؛  )التسهيالت)  الخدمات 
الحجز األخرى واألنشطة ذات الصلة 
تحصيل   ، وسيط تحويل األموال  ؛ 
جميع  ؛  ثالثة  ألطراف  الفواتير 
أو  املرتشطة بشكل مشاشر  العمليات 
؛  أعاله  املذكو6  للغرض  مشاشر  غير 
املياه  تحويل األموال ودفع الفواتير: 
والهاتف والكهرباء ؛ الشيع اإللكتروني 
إلعادة شحن االتصاالت ، بيع تذاكر 
اللوازم  تاجر   ، )التذاكر)  النقل 
كمشيوتر  أجهزة  تاجر  ؛  املكتبية 
اإلدا6ة  ؛  وتركيب)  وبيع  )شراء 
امتياز  صاحب   - التاجر   - التجا6ية 
اإليرادات متعددة  الخدمة الهاتفية. 
الدفع  مكتب  عمليات  أو  الخدمات 
إدا6ة  تبسيط  ؛  الديو3  لتحصيل 
الدفع  وإجراءات  الدفع  معامالت 

والتسوية.
حي   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
السالم شا6ع محمد فاضل السماللي 
الداخلة   73000  - الداخلة   48 6قم 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 
د6هم، مقسم كالتالي:

السيد محمد وملدو : 000.) حصة 
بقيمة 00) د6هم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محمد وملدو عنوانه)ا) حي 
السالم شا6ع محمد فاضل السماللي 

6قم 48 73000 الداخلة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد وملدو عنوانه)ا) حي 
السالم شا6ع محمد فاضل السماللي 

6قم 48 73000 الداخلة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتا6يخ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

فبراير 2022 تحت 6قم 361/2022.
939I

MASTERS CONSULTING

LES Z ARTECHNIQUES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

MASTERS CONSULTING
32 زنقة الشنفسج اقامة الزيتونة 
مر1 السلطا3 الدا6الشيضاء ، 
40)20، الدا6الشيضاء املغرب

LES Z ARTECHNIQUES شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طو6 التصفية)
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 7)2 

شا6ع ابراهيم الروداني اقامة الفتح 
الطابق ) الدا6 الشيضاء - 20200 

الدا6 الشيضاء املغرب.
حل شركة

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.3(349(

الوحيدا  الشريك  قرا6  بمقت�سى 
تقر6   2022 فبراير   0( في  ملؤ6خ 
ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 
 LES Z الوحيد  الشريك  ذات 
6أسمالها  مشلغ   ARTECHNIQUES
مقرها  وعنوا3  د6هم   (00.000

ابراهيم  شا6ع   2(7 اإلجتماعي 
الروداني اقامة الفتح الطابق ) الدا6 
الشيضاء  الدا6   20200  - الشيضاء 
النشاط  توقف   : ل  نتيجة  املغرب 

التجا6ي.
 2(7 ب  التصفية  مقر  حدد  و 
شا6ع ابراهيم الروداني اقامة الفتح 
 20200  - الشيضاء  الدا6   ( الطابق 

الدا6 الشيضاء املغرب. 
و عي3:

بول  جي3  ييف  فرانك  السيد)ة) 
 837(0 فرنسا  فيريسال و عنوانه)ا) 
باستيد فرنسا كمصفي )ة) للشركة.

الحدود  اإلقتضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تشليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية : 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

ما16 2022 تحت 6قم 7)52)8.
940I

MAROC COMPTA PLUS

ATTARIK IMPORT-EXPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MAROC COMPTA PLUS
55 باب الثالتاء الطابق االول الشقة 
6قم 2 الفقيه بن ضالح ، 23200، 

FKIH BEN SALAH MAROC
 ATTARIK IMPORT-EXPORT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي دوا6 ايت 
العربي السو�سي كريفات - 23200 

الفقيه بن صالح املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
4993

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   (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  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ATTARIK IMPORT-EXPORT
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
التصدير/بيع  و  الشضائع/االستيراد 

الحديد العتيق.
: دوا6 ايت  عنوا3 املقر االجتماعي 
 23200  - كريفات  السو�سي  العربي 

الفقيه بن صالح املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
 (.000  : كو6يري  عزيزي  السيد 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عزيزي كو6يري عنوانه)ا) 
كريفات  السو�سي  العربي  ايت  دوا6 

23200 الفقيه بن صالح املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عزيزي كو6يري عنوانه)ا) 
كريفات  السو�سي  العربي  ايت  دوا6 

23200 الفقيه بن صالح املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتا6يخ  بن صالح  بالفقيه  االبتدائية 

)0 ما16 2022 تحت 6قم 75.
94(I

orient compt

3P SOLUTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

orient compt
 rue fes app N°2 OUJDA ، (05

60000، OUJDA MAROC
3P SOLUTION شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

 APP N 15 وعنوا3 مقرها اإلجتماعي
 IMMEUBLE LAALAJ RUE BANI

 MARINE 2EME ETAGE - 60000
OUJDA MAROC

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
38817

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   2022 يناير   3(
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 3P  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOLUTION
هندسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املعلومات ونظام املعلومات
والهاتفية  الحاسوبية  االتصاالت 

والكابالت.
 APP  : االجتماعي  املقر  عنوا3 
 N (5 IMMEUBLE LAALAJ RUE
 BANI MARINE 2EME ETAGE -

.10000 OUJDA MAROC
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
000.) حصة   : السيد مراد هامل 

بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد مراد هامل عنوانه)ا) ظهر 
6قم25   C( ملحلة حي عواطف زنقة 

10000 وجدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد مراد هامل عنوانه)ا) ظهر 
6قم25   C( ملحلة حي عواطف زنقة 

10000 وجدة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   25 بتا6يخ  بوجدة  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 21).

942I

MARJANE HOLDING

ACIMA
تعيي3 مدير عام

MARJANE HOLDING
 LOT MEDERSA IMEUBLE 3 SIDI

 MAAROUF CASABLANCA ،
20200، CASABLANCA MAROC

ACIMA شركة املساهمة
وعنوا3 مقرها االجتماعي تجزئة 
ملدا16 6قم) سيدي معروف - - 

الدا6 الشيضاء املغرب.
تعيي3 مدير عام

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.19599

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤ6خ في 03 فبراير 2022

تقر6 تعيي3 السيد)ة) خالد جنا3 
مديرا عاما لشركة ACIMA بتا6يخ 03 

فبراير 2022
وتتمثل الصالحيات املخولة فيما 
يلي: إ3 مجلس اإلدا6ة املنعقد بتا6يخ 

3 فبراير 2022 قد:
السيد  استقالة  سجل   -
كمدير  منصشه  من  الشليح  امحمد 

عام منتدب. 
جنا3  خالد  السيد  عي3   -

كمدير عام منتدب جديد.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 0( بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

ما16 2022 تحت 6قم 4911)8.
943I

fiduciaire dar dmana

STE FAMILLE DAKKANE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

fiduciaire dar dmana
حي الد6عاويي3 د6ب الد6عاويي3 

6قم 0) وزا3 حي الد6عاويي3 د6ب 
الد6عاويي3 6قم 0) وزا3، 1200)، 

وزا3 املغرب
STE FAMILLE DAKKANE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي دوا6 

احساسن سيدي 6ضوا3 وزا3 - 

1200) وزا3 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

(9(3

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   09

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. FAMILLE DAKKANE

اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مختلفة-تجا6ة -نقل االشخاص.

دوا6   : االجتماعي  املقر  عنوا3 

 - وزا3  6ضوا3  سيدي  احساسن 

1200) وزا3 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:

500 حصة   : السيد محمد دكا3 

بقيمة 00) د6هم للحصة.

السيدة بهيجة صدق : 500 حصة 

بقيمة 00) د6هم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  دكا3  محمد  السيد 

دوا6 احساسن سيدي 6ضوا3 وزا3 

1200) وزا3 املغرب.

عنوانه)ا)  صدق  بهيجة  السيد 

دوا6 احساسن سيدي 6ضوا3 وزا3 

1200) وزا3 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  دكا3  محمد  السيد 

دوا6 احساسن سيدي 6ضوا3 وزا3 

1200) وزا3 املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما16   02 بتا6يخ  بوزا3  االبتدائية 

2022 تحت 6قم 3472.

944I
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fiduciaire dar dmana

CHAIBITRAD SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduciaire dar dmana
حي الد6عاويي3 د6ب الد6عاويي3 

6قم 0) وزا3 حي الد6عاويي3 د6ب 
الد6عاويي3 6قم 0) وزا3، 1200)، 

وزا3 املغرب
CHAIBITRAD SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي دوا6 
اللشا3 حي الفرح الجماعة الترابية 
لبريكشة اقليم وزا3 - 1200) وزا3 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
(9(5

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   (4
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CHAIBITRAD SARL AU
اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 
مختلفة-تصنيع وبيع االجو6 وطوبية..
دوا6   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
الترابية  الجماعة  الفرح  اللشا3 حي 
وزا3   (1200  - لبريكشة اقليم وزا3 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
الشعيبي  السالم  عشد  السيد 
د6هم   (00 بقيمة  حصة   (.000  :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

الشعيبي  السالم  عشد  السيد 
عنوانه)ا) دوا6 اللشا3 ابريكشة وزا3 

1200) وزا3 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الشعيبي  السالم  عشد  السيد 
عنوانه)ا) دوا6 اللشا3 ابريكشة وزا3 

1200) وزا3 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما16   03 بتا6يخ  بوزا3  االبتدائية 

2022 تحت 6قم 3474.

945I

CHAMI CONSEILS

LA BALLENA IMEX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CHAMI CONSEILS
حي الفتح شا6ع محج محمد 

الساد1 عما6ة ا6ينا الطابق الرابع 
شقة 08 ، 70000، العيو3 املغرب
LA BALLENA IMEX شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي حي 

السعادة شا6ع القيروا3 بدو3 6قم 
العيو3 - 70000 العيو3 املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
38027

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   202( شتنبر   09
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 LA  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. BALLENA IMEX

: تصدير و  غرض الشركة بإيجاز 
استيراد.

حي   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
6قم  بدو3  القيروا3  السعادة شا6ع 

العيو3 - 70000 العيو3 املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
 (.000  : مؤمل  فاطمة  السيدة 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  مؤمل  فاطمة  السيدة 
 02 12 حي خط الرملة  08 6قم  زنقة 

العيو3 70000 العيو3 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  مؤمل  فاطمة  السيدة 
 02 12 حي خط الرملة  08 6قم  زنقة 

العيو3 70000 العيو3 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   (3 االبتدائية بالعيو3 بتا6يخ 

)202 تحت 6قم 2880/2021.
941I

METROPOLE BUSINESS CENTER

HAOUSS PROMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 METROPOLE BUSINESS
CENTER

59شا6ع الز6قطوني الطابق3 ، 
6قم8 الدا6 الشيضاء ، 20310، الدا6 

الشيضاء املغرب
HAOUSS PROMO شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 59 شا6ع 

الز6قطوني الطابق 3 6قم 8 - 
20310 الدا6 الشيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
534093

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   (7
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.HAOUSS PROMO
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقا6ي.
59 شا6ع  عنوا3 املقر االجتماعي : 
الز6قطوني الطابق 3 6قم 8 - 20310 

الدا6 الشيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
 (.000  : بومهاو1  علي  السيد 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  بومهاو1  علي  السيد   
االول حي  اد6يس  شا6ع موالي   (27
املستشفيات - الدا6 الشيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  بومهاو1  علي  السيد 
االول حي  اد6يس  شا6ع موالي   (27
املستشفيات - الدا6 الشيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

فبراير 2022 تحت 6قم 4340)8.
947I

Société marocaine de révision des comptes

AWM & ASSOCIES
إعال3 متعدد القرا6ات

 Société marocaine de révision
des comptes

 Boulevard de la Corniche , 13
 résidence le Yacht, immeuble
 B 5éme étage bureau N° 139 ،
20000، CASABLANCA MAROC
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AWM & ASSOCIES »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوا3 مقرها االجتماعي: 75 شا6ع 
)) يناير الطابق االول الشقة 6قم 
19) - 20000 الدا6الشيضاء املغرب.

»إعال3 متعدد القرا6ات«
6قم التقييد في السجل التجا6ي: 

.249485
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤ6خ في 8) أكتوبر 8)20
تم اتخاذ القرا6ات التالية: 

قرا6 6قم ): الذي ينص على مايلي: 
اغالق  على حسابات  الشركاء  وافق 
التصفية املقدمة في تقرير التصفية 
 (8 الى   20(8 اكتوبر   (1 بي3  ما 

اكتوبر 8)20
قرا6 6قم 2: الذي ينص على مايلي: 
أي  وجود  عدم  الشركاء  تاكد  بعد 
أصول صافية يتعي3 تقاسمها ، قر6وا 
عدم  مع  للتصفية.  النهائي  اإلغالق 

وجود اي تحفظ على مهام املصفي.
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند 6قم -: الذي ينص على مايلي: 
القانو3  في  بند  اي  تغيير  يتم  لم 

االسا�سي.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (1 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

فبراير 2022 تحت 6قم 2874)8.
948I

AUDITAX MAROC

Waika Food
إعال3 متعدد القرا6ات

AUDITAX MAROC
 BD ZERKTOUNI ANG BD 2(9

 ROUDANI 219 BD ZERKTOUNI
 ANG BD ROUDANI، 20370،

CASABLANCA maroc
Waika Food »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوا3 مقرها االجتماعي: 400, 
شا6ع الز6قطوني - 20330 الدا6 

الشيضاء املغرب.
»إعال3 متعدد القرا6ات«

6قم التقييد في السجل التجا6ي: 

.404907

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤ6خ في 2) يناير 2022

تم اتخاذ القرا6ات التالية: 

قرا6 6قم ): الذي ينص على مايلي: 

بيع 750 حصة من طرف السيد وليد 

ابراهيم  السيد  لفائدة  االسماعيلي 

حصة من طرف   450 بيع  سلشوك؛ 

لفائدة  االسماعيلي  وليد  السيد 

300 حصة  السيد جالل زويدة؛ بيع 

حديدو  حسناء  السيدة  طرف  من 

بيع  زويدة؛  جالل  السيد  لفائدة 

وليد  السيد  طرف  من  حصة   (70

محسن  السيد  لفائدة  االسماعيلي 

طرف  من  حصة   (70 بيع  نوا6ي؛ 

والسيد  حديدو  حسناء  السيدة 

حصة من   (70 بيع  محسن نوا6ي؛ 

طرف السيد ابراهيم سلشوك لفائدة 

السيد محسن نوا6ي؛ بيع 70) حصة 

من طرف السيد جالل زويدة لفائدة 

السيد محسن نوا6ي.

قرا6 6قم 2: الذي ينص على مايلي: 

االسماعيلي  وليد  السيد  استقالة 

من منصشه كمدير للشركة و تعيي3 

السيد ابراهيم سلشوك 

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند 6قم 1: الذي ينص على مايلي: 

توزيع 6اسمال الشركة بي3 الشركاء.

بند 6قم 7: الذي ينص على مايلي: 

لراسمال  املكونة  الحصص  توزيع 

الشركة بي3 الشركاء.

على  ينص  الذي   :(2 6قم  بند 

تعيي3 السيد ابراهيم سلشوك  مايلي: 

 1 قطاع  ميسا3  بتجزئة  املقيم 
981 اوالد صالح النواصر,الدا6  6قم 

الوطنية  للشطاقة  الحامل  الشيضاء 
مديرا للشركة ملدة   ,CB9(531 6قم 

غير محدودة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 02 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

ما16 2022 تحت 6قم 4)52)8.

949I

KHM CONSULTING

KBS STUDIO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

KHM CONSULTING
) زنقة ايت باعمرا3 املمر ب الطابق 
االول الرقم 01) تقاطع شا6ع محمد 
الخامس و املقاومة ، 20050، الدا6 

الشيضاء املغرب
KBS STUDIO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي حي 

الوزيس ))4 طريق الجديدة الطابق 
اال6�سي الرقم 2 و 3 - 0)204 الدا6 

الشيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

53412(
في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   2022 يناير   (4
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 KBS  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.STUDIO
التجا6ة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
وخزائن  للمطابخ  بالتقسيط 
وأغطية  واأل6ضيات  الحمامات 

الجد6ا3 .
حي   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
الوزيس ))4 طريق الجديدة الطابق 
الدا6   204(0 -  3 و   2 اال6�سي الرقم 

الشيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
 JK CONTRACTING الشركة 
د6هم   (00 بقيمة  حصة   : 900

للحصة.
 : احميدة  بن  مهدي  السيد جاد 
50 حصة بقيمة 00) د6هم للحصة.

 50  : السيدة كنزة حجي العزيزي 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 JK CONTRACTING الشركة 
الز6قطوني  شا6ع   207 عنوانه)ا) 
الشيضاء  الدا6   288(0  4 الرقم 

املغرب.
احميدة  بن  مهدي  جاد  السيد 
الشحرية  ممرات  اقامة  عنوانه)ا) 
الدئاب  عي3   (0  4 د ط ش  عما6ة 

80)20 الدا6 الشيضاء املغرب.
العزيزي  حجي  كنزة  السيدة 
طريق   (9 تجزئة اوبا 6قم  عنوانه)ا) 
الشيضاء  الدا6   200(3 انفا  ازمو6 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
احميدة  بن  مهدي  جاد  السيد 
الشحرية  ممرات  اقامة  عنوانه)ا) 
الدئاب  عي3   (0  4 د ط ش  عما6ة 

80)20 الدا6 الشيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

ما16 2022 تحت 6قم 29)5)8.
950I

Société marocaine de révision des comptes

AWM ARCHITECTES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 Société marocaine de révision
des comptes

 Boulevard de la Corniche , 13
 résidence le Yacht, immeuble
 B 5éme étage bureau N° 139 ،
20000، CASABLANCA MAROC

AWM ARCHITECTES شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طو6 

التصفية)
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 0)3 زنقة 
الحاج عمر الريفي ساحة لوميكر 
ديبرويل - 20000 الدا6 الشيضاء 

املغرب.
حل شركة

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.314345
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بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
)202 تقر6 حل  2) شتنبر  املؤ6خ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
مشلغ   AWM ARCHITECTES
وعنوا3  د6هم   200.000 6أسمالها 
الحاج  زنقة   3(0 اإلجتماعي  مقرها 
عمر الريفي ساحة لوميكر ديبرويل - 
الدا6 الشيضاء املغرب نتيجة   20000

ل : قرا6 الجمع العام االسثنائي.
و حدد مقر التصفية ب 0)3 زنقة 
لوميكر  ساحة  الريفي  عمر  الحاج 
الشيضاء  الدا6   20000  - ديبرويل 

املغرب. 
و عي3:

عشد الواحد منتصير و  السيد)ة) 
طابق  الزا1  شا6ع   (48 عنوانه)ا) 
الشيضاء  الدا6   20000  4 الشقة   2

املغرب كمصفي )ة) للشركة.
الحدود  اإلقتضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تشليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية : 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (1 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

ما16 2022 تحت 6قم 2872)8.
95(I

ste imtiyaz conseils sarl

MAZADEF
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ste imtiyaz conseils sarl
) زنقة العربية السعودية الطابق 
االول ثقة 6قم 5 املدينة الجديدة 

فا1 ، 30000، فا1 املغرب
MAZADEF شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي متجر 

6قم 2 قطعة 308 1 تجزئة 6ياض 
الياسمي3 طريق عي3 الشقف فا1 - 

30000 فا1 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
7(577

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   08
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MAZADEF
*مقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

أعمال أو تشييد مختلفة
*مقاول أعمال أو تشييد مختلفة

*تاجر.
متجر   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
1 تجزئة 6ياض   308 قطعة   2 6قم 
الياسمي3 طريق عي3 الشقف فا1 - 

30000 فا1 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:  6أسمال  مشلغ 

100.000,00 د6هم، مقسم كالتالي:
السيد عشد املجيد الخيلي : 000.) 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الخيلي  املجيد  عشد  السيد 
الجديد  حي   399 6قم  عنوانه)ا) 

زواغة فا1 30000 فا1 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الخيلي  املجيد  عشد  السيد 
الجديد  حي   399 6قم  عنوانه)ا) 

زواغة فا1 30000 فا1 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   28 بتا6يخ  بفا1  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 050).
952I

’Entreprise assisstance *ENTASS*

شركتي للبناء
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 Entreprise assisstance*
›*ENTASS

 ongle rue berkane et melila ،
60000، oujda maroc

شركتي للشناء شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي طريق 
سيدي معافة تجزئة طلحاوي 6قم 
02) وجدة - 10000 وجدة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

38893
في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   (0
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها : شركتي 

للشناء.
مطو6   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقا6ات , أعمال مختلفة.
طريق   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
6قم  طلحاوي  تجزئة  معافة  سيدي 

02) وجدة - 10000 وجدة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
 334  : أمو6  الدين  نو6  السيد 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة.
السيد حموتي عشد الحميد : 333 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة.
 333  : الحسا3  مغا6ي  السيد 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد نو6 الدين أمو6 عنوانه)ا) 
 4( 6قم  حي األندلس شا6ع الحمراء 

وجدة 10000 وجدة املغرب.
الحميد  عشد  حموتي  السيد 
عنوانه)ا) حي الحسني زغاميم تجزئة 
10000 وجدة  87 وجدة  األو6ود 6قم 

املغرب.
السيد مغا6ي الحسا3 عنوانه)ا) 
حي االندلس زنقة أوخدة عشد السالم 

6قم 3 وجدة 10000 وجدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد نو6 الدين أمو6 عنوانه)ا) 

 4( 6قم  حي األندلس شا6ع الحمراء 

وجدة 10000 وجدة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما16   02 بتا6يخ  بوجدة  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 51).

953I

FLASH ECONOMIE

AMIS DU BIO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AMIS DU BIO

 شركة ذات املسؤولية املحدودة

 مقرها اإلجتماعي: 17)، شا6ع عشد 

املومن، إقامة اليمامة ا، الطابق )، 

6قم 2، - الدا6 الشيضاء

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

534733

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   22

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة

AMIS DU BIO:تسمية الشركة

انتاج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتسويق املنتجات الز6اعية

املنتجات  وتصدير  استيراد 

واملعدات الز6اعية

مقاول متنوع

 ،(17  : االجتماعي  املقر  عنوا3 

إقامة اليمامة ا،  شا6ع عشد املومن، 

الطابق )، 6قم 2، - الدا6 الشيضاء

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة

 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي

 340  : السيد عهد ديدي الهوا6ي 

حصة 
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السيد عشد هللا عامر : 210 حصة 

 200  : حوزا  جمالت  السيدة 

حصة 

السيد احمد 6زقي : 200 حصة 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة

عنوانها  حوزا  جمالت  السيدة 

94 تجزئة اية العما6ة 2 الشقة )) - 

الجديدة

السيدة زوبيدا هائب عنوانها حي 
6ياض السالم تجزئة بد6 بلوك 2 6قم 

2 - بني مالل

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 03 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

ما16 2022 تحت 6قم 5233)8

954I

CABINET CRCOM

 GROUPE ACHGHAL 2 AMJ
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

CABINET CRCOM

 AV GHASSAN KANAFANI,

 ESPACE JARDIN LALLA

 MERYEM 3eme ETAGE V.N FES

FES ،30000 ، اململكة املغربية

 GROUPE ACHGHAL 2 AMJ

SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 6قم 1 زنقة 

تيسة حي أمال طريق صفروا فا1 - 

30000 فا1 املغرب.

تفويت حصص
6قم التقييد في السجل التجا6ي 

.17257

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2022 يناير   25 في  املؤ6خ 

املصادقة على :

الهزاز  مريم  )ة)  السيد  تفويت 

أصل  من  اجتماعية  حصة   250

250 حصة لفائدة السيد )ة) أسماء 

يناير   25 بتا6يخ  بنجعفر  مراك�سي 

.2022

بياز  أسماء  )ة)  السيد  تفويت 
أصل  من  اجتماعية  حصة   250
250 حصة لفائدة السيد )ة) أسماء 
يناير   25 بتا6يخ  بنجعفر  مراك�سي 

.2022
أمال الخليفي  )ة)  تفويت السيد 
أصل  من  اجتماعية  حصة   500
500 حصة لفائدة السيد )ة) أسماء 
يناير   25 بتا6يخ  بنجعفر  مراك�سي 

.2022
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
ما16   02 بتا6يخ  بفا1  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 24)).

955I

Société marocaine de révision des comptes

 AWM ARCHITECTES
URBANISTES

إعال3 متعدد القرا6ات

 Société marocaine de révision
des comptes

 Boulevard de la Corniche , 13
 résidence le Yacht, immeuble
 B 5éme étage bureau N° 139 ،
20000، CASABLANCA MAROC

 AWM ARCHITECTES
URBANISTES »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 
الوحيد«

وعنوا3 مقرها االجتماعي: 0)3 زنقة 
عمر الريفي ساحة لوميكر ديبرويل - 

20000 الدا6الشيضاء املغرب.
»إعال3 متعدد القرا6ات«

6قم التقييد في السجل التجا6ي: 
.4((475

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤ6خ في 2) أكتوبر )202

تم اتخاذ القرا6ات التالية: 
قرا6 6قم ): الذي ينص على مايلي: 
قر6 الشريك الوحيد مالئمة القانو3 
االسا�سي للشركة مع القواني3 الجا6ي 
الهندسة  املنظمة ملهنة  العمل و  بها 

املعما6ية
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند 6قم 4: الذي ينص على مايلي: 
في  للشركة  الرئي�سي  املقر  يتواجد 
0)3 زنقة عمر الريفي  العنوا3 التالي 
ويجوز نقله  ساحة لوميكر ديبرويل. 
إلى أي مكا3 آخر في نفس املدينة بقرا6 
من الشريك الوحيد أو إلى أي مكا3 
غير أ3 قرا6 نقل املقر الرئي�سي  آخر. 
أولي  إعال3  موضوع  يكو3  أ3  يجب 
إلى املجلس الوطني لهيئة املهندسي3 
تصحح  التي  اإلدا6ة  وإلى  املعما6يي3 

تلقائيا اإلذ3 األولي
على  ينص  الذي   :(( 6قم  بند 
مايلي: الشركة ال تحل بوفاة الشريك. 
تستمر   ، الشريك  وفاة  حالة  وفي 
الشراكة بي3 و6ثة أو ممثلي الشريك 
6أسمال  فإ3   ، ذلك  ومع  املتوفى. 
الشركة ال يمكن أ3 يحتفظ به إال 
الحضريو3  املعما6يو3  املهندسو3 
املهندسي3  سجل  في  املسجلو3 
ال يجوز   ، على ذلك  املعما6يي3 وبناء 
كا3  إذا  إال  باو6اثة  الحصص  نقل 
الو6ثة مهندسي3 معما6يي3 مسجلي3 

في سجل املهندسي3 املعما6يي3.
على  ينص  الذي   :(2 6قم  بند 
للحصص  انتقال  او  بيع  اي  مايلي: 
يتم  ا3  يجب  للشركة  االجتماعية 
موثق  او  عرفي  بيع  عقد  طريق  عن 
كما يمكن ا3 تنتقل هده الحصص 
بالو6اثة شريطة ا3 يكو3 احد الو6ثة 
بسجل  مسجال  معما6يا  مهندسا 

املهندسي3 املعما6يي3
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

يناير 2022 تحت 6قم 71)0)8.
951I

FINCOSA MARRAKECH

 COMMUNITY MANAGER
MAROC

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

FINCOSA MARRAKECH
شا6ع عشد الكريم الخطابي اقامة 
6قية عما6ة 80) بلوك B الطابق 

االول الشقة 7 ، 40000، مراكش 
املغرب

 COMMUNITY MANAGER
MAROC شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي : اقامة 
النواة A زنقة ابن سينا الطابق 

الخامس 6قم 12 - 40000 مراكش 
املغرب.

قفل التصفية
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

.((7(47
الوحيد  الشريك  قرا6  بمقت�سى 
تقر6   2022 يناير   04 في  املؤ6خ 
 COMMUNITY MANAGER حل 
مسؤولية  ذات  شركة   MAROC
محدودة ذات الشريك الوحيد مشلغ 
وعنوا3  د6هم   5.000 6أسمالها 
 A النواة  اقامة  اإلجتماعي  مقرها 
زنقة ابن سينا الطابق الخامس 6قم 
مراكش املغرب نتيجة   40000  -  12

النعدام النشاط.
و عي3:

السيد)ة) جوليا3 ا6نو كو6يشو3 و 
فرنسا كمصفي   .  . فرنسا  عنوانه)ا) 

)ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
اقامة  وفي   2022 يناير   04 بتا6يخ 
الطابق  سينا  ابن  زنقة   A النواة 
مىاكش   40000  -  12 الخامس 6قم 

املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   22 بتا6يخ  بمراكش  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 50)33).
957I

مكتب املوثقة االستادة دينا بغدادي

RAPID LAB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي3 مسير جديد للشركة

مكتب املوثقة االستادة دينا بغدادي
 Lot 264 florida sidi Maarouf
 Lot 264 florida sidi Maarouf،

Casablanca ،20200 املغرب
RAPID LAB شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي الدا6 
الشيضاء كالري ما6شوند مرجا3 
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تجزئة 6قم 32 طريق 029) طريق 
بوسكو6ة - 20000 الدا6 الشيضاء 

املغرب.
تعيي3 مسير جديد للشركة

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.18485

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تعيي3   2022 23 فبراير  املؤ6خ في 
السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

واليكي3 اسية كمسير وحيد
تشعا لوفاة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

ما16 2022 تحت 6قم 72)5)8.

958I

CABINET CRCOM

 GROUPE ACHGHAL 2 AMJ 
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تعيي3 مسير جديد للشركة

CABINET CRCOM
 AV GHASSAN KANAFANI,

 ESPACE JARDIN LALLA
 MERYEM 3eme ETAGE V.N FES

FES ،30000 ، اململكة املغربية
 GROUPE ACHGHAL 2 AMJ 
SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 6قم 1 زنقة 
تيسة حي أمال طريق صفروا فا1 - 

3000 فا1 املغرب.
تعيي3 مسير جديد للشركة

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.17257

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تعيي3   2022 يناير   25 املؤ6خ في 
السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 
مراك�سي بنجعفر أسماء كمسير وحيد

تشعا لقشول استقالة املسير.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما16   02 بتا6يخ  بفا1  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 24)).

959I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

LOCATION FASSI EL MEHDI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA
الرقم ) العما6ة )9 الحي الحسني 
منطقة األنشطة االقتصادية ، 

41300، اليوسفية املغرب
 LOCATION FASSI EL MEHDI

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي حي العيو3 
زنقة 4) 6قم 04 الطابق االول - 

41300 اليوسفية املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
329(

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LOCATION FASSI EL MEHDI
كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيا6ات بدو3 سائق.
حي   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
الطابق   04 6قم   (4 زنقة  العيو3 

االول - 41300 اليوسفية املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
 (.000  : مودنيب  ميلود  السيد 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  مودنيب  ميلود  السيد 
 41300 04 4) 6قم  حي العيو3 زنقة 

اليوسفية املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد املحفوظ حميش عنوانه)ا) 

ايت   81(50 تجزئة القد1   32 6قم 

ملول اليوسفية

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 02 بتا6يخ  باليوسفية  االبتدائية 

ما16 2022 تحت 6قم 18.

910I

CABINET CRCOM

 GROUPE ACHGHAL 2 AMJ

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة

CABINET CRCOM

 AV GHASSAN KANAFANI,

 ESPACE JARDIN LALLA

 MERYEM 3eme ETAGE V.N FES

FES ،30000 ، اململكة املغربية

 GROUPE ACHGHAL 2 AMJ

SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 6قم 1 زنقة 

تيسة حي أمال طريق صفروا فا1 - 

30000 فا1 املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
6قم التقييد في السجل التجا6ي 

.17257

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم تحويل   2022 يناير   25 املؤ6خ في 

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
أمال طريق  تيسة حي  زنقة   1 »6قم 

صفروا فا1 - 30000 فا1 املغرب« 

إلى »محل 6قم ) الشناية 79 ب سيت 

باب الغول ظهر املهراز فا1 - 30000 

فا1 املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما16   02 بتا6يخ  بفا1  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 24)).

91(I

CABINET CRCOM

 GROUPE ACHGHAL 2 AMJ
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل الشكل القانوني للشركة

CABINET CRCOM
 AV GHASSAN KANAFANI,

 ESPACE JARDIN LALLA
 MERYEM 3eme ETAGE V.N FES

FES ،30000 ، اململكة املغربية
 GROUPE ACHGHAL 2 AMJ
SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
و عنوا3 مقرها االجتماعي محل 6قم 
) الشناية 79 ب سيت باب الغول 
ظهر املهراز فا1 - 30000 فا1 .
تحويل الشكل القانوني للشركة

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.17257

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تحويل   2022 يناير   25 املؤ6خ في 
الشكل القانوني للشركة من »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة« إلى »شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما16   02 بتا6يخ  بفا1  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 24)).

912I

FINCOSA MARRAKECH

CAFE HBABOU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

FINCOSA MARRAKECH
شا6ع عشد الكريم الخطابي اقامة 
6قية عما6ة 80) بلوك B الطابق 

االول الشقة 7 ، 40000، مراكش 
املغرب

CAFE HBABOU شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي : 9) الكزة 
سيدي بوعامر - 40000 مراكش 

املغرب.
قفل التصفية
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6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

.48235

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تقر6   202( دجنبر   3( في  املؤ6خ 

ذات  شركة   CAFE HBABOU حل 

6أسمالها  مشلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها  وعنوا3  د6هم   20.000

الكزة سيدي بوعامر   (9 اإلجتماعي 

نتيجة  املغرب  مراكش   40000  -

النعدام النشاط.

و عي3:

و  حشابو  الحسي3  السيد)ة) 

 .  750(1 بوالو  زنقة   97 عنوانه)ا) 

با6يس املغرب كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

بتا6يخ )3 دجنبر )202 وفي 9) الكزة 

مراكش   40000  - بوعامر  سيدي 

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   (1 بتا6يخ  بمراكش  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 32911).

913I

FINCOSA MARRAKECH

ITALPHYTO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FINCOSA MARRAKECH

شا6ع عشد الكريم الخطابي اقامة 

6قية عما6ة 80) بلوك B الطابق 

االول الشقة 7 ، 40000، مراكش 

املغرب

ITALPHYTO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي دوا6 

بوستة امز6ي لوداية - 40000 

مراكش املغرب.

تفويت حصص
6قم التقييد في السجل التجا6ي 

.(7283

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2022 يناير   21 في  املؤ6خ 

املصادقة على :

حاكومو 6يستا  )ة)  تفويت السيد 
500 حصة اجتماعية من أصل 500 
حصة لفائدة السيد )ة) اد6يانو 6يستا 

بتا6يخ 21 يناير 2022.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
فبراير   (1 بتا6يخ  بمراكش  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 32970).
914I

FINCOSA MARRAKECH

ITALPHYTO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة

FINCOSA MARRAKECH
شا6ع عشد الكريم الخطابي اقامة 
6قية عما6ة 80) بلوك B الطابق 

االول الشقة 7 ، 40000، مراكش 
املغرب

ITALPHYTO شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

و عنوا3 مقرها االجتماعي دوا6 
بوستة امز6ي لوداية - 40000 

مراكش .
تحويل الشكل القانوني للشركة

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.(7283

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تحويل   2022 يناير   21 املؤ6خ في 
الشكل القانوني للشركة من »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة« إلى »شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   (1 بتا6يخ  بمراكش  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 32970).
915I

FAEC SARL

SANI-QOP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

FAEC SARL
6قم 2) شا6ع الحسن التاني م.ح ، 

30000، فا1 املغرب
SANI-QOP شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي : 07) زنقة 
اليمام حي طا6ق 2 طريق بنسودة 

فا1 - 30000 فا1 املغرب.
قفل التصفية

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
.53325

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
)202 تقر6 حل  20 دجنبر  املؤ6خ في 
املسؤولية  ذات  شركة   SANI-QOP
 (00.000 6أسمالها  مشلغ  املحدودة 
اإلجتماعي  مقرها  وعنوا3  د6هم 
طريق   2 زنقة اليمام حي طا6ق   (07
30000 فا1 املغرب  بنسودة فا1 - 

نتيجة لقرا6 الشركاء.
و عي3:

و  الهرو�سي  محمد  السيد)ة) 
عنوانه)ا) عما6ة د ) شقة 4 شا6ع ابن 
فا1 املغرب كمصفي   30000 األثير 

)ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
بتا6يخ 27 دجنبر )202 وفي 07) زنقة 
بنسودة  طريق   2 طا6ق  حي  اليمام 

فا1 - 30000 فا1 املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما16   0( بتا6يخ  بفا1  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 1069/022.
911I

CABINET RAMI EXPERTISE

 ETABLISSMENT SQALLI ET
BENZAKOUR

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

CABINET RAMI EXPERTISE
 Espace Rihab Fés, Avenue Allal
 ben Abdellah Immb D, N°56,

 5ème étage Bureau 30 ، 30000،
Fés, Maroc

 ETABLISSMENT SQALLI ET
BENZAKOUR شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طو6 

التصفية)
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 6قم 0) 
زنقة 1) نونبر فا1 - 30000 فا1 

املغرب.
حل شركة

6قم التقييد في السجل التجا6ي 

.(7275

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تقر6 حل   2022 يناير   27 املؤ6خ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

 ETABLISSMENT SQALLI ET

6أسمالها  مشلغ   BENZAKOUR

مقرها  وعنوا3  د6هم   200.000
نونبر   (1 زنقة   (0 6قم  اإلجتماعي 

فا1 - 30000 فا1 املغرب نتيجة ل 

: توقف الشركة عن مزوالة أنشطتها 

وبالتالي االتفاق على إنهاء الشركة

 (0 و حدد مقر التصفية ب 6قم 
فا1   30000  - نونبر فا1   (1 زنقة 

املغرب. 

و عي3:

امي3  بنزاكو6  نعيمة  السيد)ة) 

 34 6قم  لشالص  إقامة  عنوانه)ا)  و 

فا1  شوقي  أحمد  شا6ع   1 الشقة 

)ة)  كمصفي  املغرب  فا1   30000

للشركة.
السيد)ة) 6شيد الصقلي الحسيني 

)9 تجزئة 6ياض النخيل  و عنوانه)ا) 

فا1   30000 فا1  إيموزا6  طريق 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.

الصقلي  زكرياء  السيد)ة) 

الحسيني و عنوانه)ا) العالية م 1 7 

عما6ة 23 شقة 1 دا6 بوعزة النواصر 

املغرب  الشيضاء   20000 الشيضاء 

كمصفي )ة) للشركة.

السيد)ة) أنا1 الصقلي الحسيني 

و عنوانه)ا) إقامة بنو كريم عما6ة أ5 

الوازيس  طريق   ( طابق   (0( شقة 

الشيضاء   20000 كاليفو6نيا الشيضاء 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.

الحدود  اإلقتضاء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تشليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية : 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما16   02 بتا6يخ  بفا1  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 38)).

917I
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Sud Business Center

POLYMARRA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

Sud Business Center
إقامة جوهرة األطلس عما6ة د 6قم 
2 الطابق األ6�سي زاوية زنقة أبو بكر 
الصديق و زنقة زينب نفيسية الحي 
الشتوي مراكش، 40000، مراكش 

املغرب
POLYMARRA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 55 شا6ع 
محمد الخامس عما6ة جكا6 شقة 
6قم 33 جيليز - 40000 مراكش 

املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.(((71(

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤ6خ في 4) فبراير 2022 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
عما6ة  الخامس  محمد  شا6ع   55«
 40000  - جيليز   33 جكا6 شقة 6قم 
بنغاوي  »دوا6  إلى  املغرب«  مراكش 
مراكش   40015  - جماعة تسلطانت 

املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما16   03 بتا6يخ  بمراكش  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 7)335).
918I

ZERRAD CONSULTANTS

PHENIXA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
6فع 6أسمال الشركة

ZERRAD CONSULTANTS
0)، زنقة واشنطن الطابق السفلي 

6قم ٤ ، 20010، الدا6 الشيضاء 
MAROC

PHENIXA شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 7 زنقة 

قا�سى حمادي الصنهاجي بينيد 
السوي�سي - 70)0) الرباط املغرب.

6فع 6أسمال الشركة
6قم التقييد في السجل التجا6ي 

.44885
الوحيد  الشريك  قرا6  بمقت�سى 
تم   202( دجنبر   3( في  املؤ6خ 
قد6ه  بمشلغ  الشركة  6أسمال  6فع 
من  أي  د6هم«   1.000.000«
»2.381.000 د6هم« إلى »8.381.000 
مقاصة  إجراء   : طريق  عن  د6هم« 
مع ديو3 الشركة املحددة املقدا6 و 

املستحقة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما16   03 بتا6يخ  بالرباط  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 22513).
919I

Sud Business Center

POLYMARRA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير تسمية الشركة

Sud Business Center
إقامة جوهرة األطلس عما6ة د 6قم 
2 الطابق األ6�سي زاوية زنقة أبو بكر 
الصديق و زنقة زينب نفيسية الحي 
الشتوي مراكش، 40000، مراكش 

املغرب
POLYMARRA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا3 مقرها االجتماعي دوا6 
بنغاوي جماعة تسلطانت - 40015 

مراكش املغرب.
تغيير تسمية الشركة

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
(((71(

الوحيد  الشريك  قرا6  بمقت�سى 
تم تغيير   2022 فبراير   (4 املؤ6خ في 
 »POLYMARRA« تسمية الشركة من

. »DAR ROSEBUD« إلى
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما16   03 بتا6يخ  بمراكش  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 7)335).
970I

أمزاو6

AMZAROUCH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

أمزاو6
حي الفيجة 6قم 09 خنيفرة ، 

54000، خنيفرة املغرب
AMZAROUCH شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 10) 

تجزئة األ6ز حمرية خنيفرة - 54000 
خنيفرة املغرب.
تفويت حصص

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.3127

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2022 فبراير   03 في  املؤ6خ 

املصادقة على :
أمزاو6  خالد  )ة)  السيد  تفويت 
أصل  من  اجتماعية  حصة   400
400 حصة لفائدة السيد )ة) سعيد 

معروش بتا6يخ )) فبراير 2022.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
ما16   02 االبتدائية بخنيفرة بتا6يخ 

2022 تحت 6قم 82.

97(I

KAMAR BENOUNA

 SOLUTION TECTAG
SOFTWARE ش م م دات 

مساهم وحيد
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KAMAR BENOUNA
 RUE CHARAM ACHAYKH ، 34

20160، Casablanca MAROC
 SOLUTION TECTAG

SOFTWARE ش م م دات مساهم 
وحيد شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي ما6ينا 
كريسطال بولدينخ ) الطابق 

العاشر شا6ع املوحدين - 20050 
الدا6الشيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

5347(3

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   (4

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 SOLUTION TECTAG SOFTWARE

ش م م دات مساهم وحيد .

موضوع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشركة بمفردها او باالشتراك مع اي 

االشكال  من  باي شكل  ثالث  طرف 

سواء في املغرب او في الخا6ج 

- برمجة علوم الكمشيوتر 

مجال  في  الدعم  و  االستشا6ة   -

تكنولوجيا املعلومات 

االبتكا6  و  االستشا6ات   -

التكنولوجي 

- الخبرات التقنية .

ما6ينا   : االجتماعي  املقر  عنوا3 

الطابق   ( بولدينخ  كريسطال 

 20050  - املوحدين  شا6ع  العاشر 

الدا6الشيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (0.000 الشركة:  6أسمال  مشلغ 

د6هم، مقسم كالتالي:

 ALEN AVDIC : 100 السيد 

بقيمة 00) د6هم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)   ALEN AVDIC السيد 

دو6تمند 32000 دو6تمند املانيا.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)   ALEN AVDIC السيد 

دو6تمند 32000 دو6تمند املانيا
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

ما16 2022 تحت 6قم 5222)8.
972I

Cabinet LAMRINI HADI

 EURO MAR IMPORT
EXPORT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

Cabinet LAMRINI HADI
8),شا6ع إبن سينا الناضو6 ، 

12000، الناضو6 املغرب
 EURO MAR IMPORT EXPORT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي سكتو6 

الناظو6 بلوك 9) بوعرك - 12023 
الناظو6 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
237(3

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   (8
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 EURO : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.MAR IMPORT EXPORT
األشغال   : غرض الشركة بإيجاز 
و  االستيراد   ; الشناء  و  املختلفة 
التصدير ; نقل الشضائع للغير ; النقل 

الوطني و الدولي.
سكتو6   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
 12023  - بوعرك   (9 الناظو6 بلوك 

الناظو6 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
 500  : السيد املراقي محمد أمي3 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة.
500 حصة   : السيد املراقي محمد 

بقيمة 00) د6هم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

أمي3  محمد  املراقي  السيد 
 33 حي لعري الشيخ زنقة  عنوانه)ا) 

6قم )3 12000 الناظو6 املغرب.
عنوانه)ا)  محمد  املراقي  السيد 
سلوا3   (93( 6قم  العمرا3  تجزئة 

12702 الناظو6 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
أمي3  محمد  املراقي  السيد 
 33 حي لعري الشيخ زنقة  عنوانه)ا) 

6قم )3 12000 الناظو6 املغرب
عنوانه)ا)  محمد  املراقي  السيد 
سلوا3   (93( 6قم  العمرا3  تجزئة 

12702 الناظو6 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضو6 بتا6يخ )0 ما16 

2022 تحت 6قم 321.
973I

karama conseil

 STE MEZGUITEM TRANS
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تعيي3 مسير جديد للشركة

karama conseil
6قم 33 الشقة 6قم ) زنقة اسامة 
ابن زيد شا6ع الجيش امللكي فا1 
6قم 33 الشقة 6قم ) زنقة اسامة 
ابن زيد شا6ع الجيش امللكي فا1، 

30000، فا1 املغرب
 STE MEZGUITEM TRANS SARL
AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 6قم 28) 
بلوك 2 تجزئة فدوى فا1 - 30000 

فا1 املغرب.
تعيي3 مسير جديد للشركة

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.14525

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
)202 تم تعيي3  27 دجنبر  املؤ6خ في 
مسير جديد للشركة السيد)ة) ز6يوح 

اكرام كمسير وحيد
تشعا إلقالة مسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   (0 بتا6يخ  بفا1  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 697/2022.
974I

FIGENOR

CANTERAS DEL RIF
إعال3 متعدد القرا6ات

FIGENOR
 BD YOIUSSEF IBN (85

 TACHFINE ، 62000، NADOR
MAROC

CANTERAS DEL RIF »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوا3 مقرها االجتماعي: عما6ة 
البركة - 92) - زاوية شا6ع بن 

تاشفي3 - - الناظو6 املغرب.
»إعال3 متعدد القرا6ات«

6قم التقييد في السجل التجا6ي: 
.(735

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤ6خ في 05 يناير 2022

تم اتخاذ القرا6ات التالية: 
على  ينص  الذي   :  -  ( 6قم  قرا6 
تفويت  على  املصادقة  تمت  مايلي: 
كل الحصص التي يمتلكونها السادة 
بنهدي   - بنهدي لويزة  بنهدي املختا6- 
 - بنهدي مينة   - بنهدي غالية   - مريم 
امغا6 فتيحة - بنهدي صو6ية - بنهدي 
 - بنهدي حنا3   - بنهدي محمد   - علي 
بنهدي حليمة - بنهدي سعاد و بنهدي 
مصطفى لفائدة السيد بنهدي صالح 

الدين 
على  ينص  الذي   :  -  2 6قم  قرا6 
صالح  بنهدي  السيد  تعيي3  مايلي: 
الدين كمسير وحيد ملدة غير محدودة 

و له وحده حق التصرف
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
على  ينص  الذي   :1-7 6قم  بند 
مايلي: تغيير الفصل 7-1 من القانو3 

االسا�سي
الذي ينص على   :(3-(1 بند 6قم 
صالح  بنهدي  السيد  تعيي3  مايلي: 
الدين كمسير وحيد ملدة غير محدودة 

و له وحده حق التصرف

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضو6 بتا6يخ )0 ما16 

2022 تحت 6قم 342.

975I

FA ADVISING EXPERTS SARL

 BOIS DECO ET

AMEUBLEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FA ADVISING EXPERTS SARL

مكتب 6قم 5)، املجمع املنهي ،تجزئة 

2 شا6ع عالل الفا�سي، إقامة حرف 

ب، مراكش ، 40000، مراكش 

املغرب

 BOIS DECO ET AMEUBLEMENT

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي تحت 

أ6�سي 6قم 83 بالشكا6 مراكش - 

40000 مراكش اململكة املغربية

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

(23(9(

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   (8

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 BOIS  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

. DECO ET AMEUBLEMENT

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

األخشاب  تاجر  مخصص,  نجا6 

واالكسسوا6ات.

تحت   : االجتماعي  املقر  عنوا3 

 - مراكش  بالشكا6   83 6قم  أ6�سي 

40000 مراكش اململكة املغربية.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
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 (50  : بالبركة  بد6الدين  السيد 
حصة بقيمة 00) د6هم للحصة.

50 حصة   : السيد نعما3 بالبركة 
بقيمة 00) د6هم للحصة.

 400  : بالبركة  عزالدين  السيد 
حصة بقيمة 00) د6هم للحصة.

السيد محمد صالح بالبركة : 250 
حصة بقيمة 00) د6هم للحصة.

50 حصة   : السيدة زينب بالبركة 
بقيمة 00) د6هم للحصة.

السيدة زكية بالبركة : 00) حصة 
بقيمة 00) د6هم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد بد6الدين بالبركة عنوانه)ا) 
مراكش   720 6قم   ( بالشكا6  تجزئة 

40000 مراكش اململكة املغربية.
عنوانه)ا)  بالبركة  نعما3  السيد 
مراكش   720 6قم   ( بالشكا6  تجزئة 

40000 مراكش اململكة املغربية.
السيد عزالدين بالبركة عنوانه)ا) 
مراكش   720 6قم   ( بالشكا6  تجزئة 

40000 مراكش اململكة املغربية.
بالبركة  صالح  محمد  السيد 
 720 6قم   ( تجزئة بالشكا6  عنوانه)ا) 
اململكة  مراكش   40000 مراكش 

املغربية.
عنوانه)ا)  بالبركة  زينب  السيدة 
مراكش   720 6قم   ( بالشكا6  تجزئة 

40000 مراكش اململكة املغربية.
عنوانه)ا)  بالبركة  زكية  السيدة 
مراكش   720 6قم   ( بالشكا6  تجزئة 

40000 مراكش اململكة املغربية.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد بد6الدين بالبركة عنوانه)ا) 
مراكش   720 6قم   ( بالشكا6  تجزئة 

40000 مراكش اململكة املغربية
بالبركة  صالح  محمد  السيد 
 720 6قم   ( تجزئة بالشكا6  عنوانه)ا) 
اململكة  مراكش   40000 مراكش 

املغربية
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما16   0( بتا6يخ  بمراكش  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 33380).
971I

STE OVADA SARL AU

SOWIFAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE OVADA SARL AU
 mezanine n°2 melk el khamar
 av tayeb guennad ، 35100،

guercif املغرب
SOWIFAR شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي الشقة 6قم 
) الطابق 4 امللك املسمى السعادة 

) - 00)35 جرسيف املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
ENCOURS

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   2022 يناير   21
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOWIFAR
د6اسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وانجاز مشا6يع السقي املوضعي .
- أشغال الغر1 .
- أشغال مختلفة.

الشقة   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
املسمى  امللك   4 الطابق   ( 6قم 
جرسيف   35(00  -  ( السعادة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
 (.000  : أسامة  الزاوي  السيد 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة.
 (000  : أسامة  الزاوي  السيد 

بقيمة 00) د6هم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  أسامة  الزاوي  السيد 
زنقة السعديي3 حي تاحميدانت   41

52400 الريش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  أسامة  الزاوي  السيد 
زنقة السعديي3 حي تاحميدانت   41

52400 الريش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بجرسيف بتا6يخ 22 فبراير 

2022 تحت 6قم 1273/2022.
977I

ETS VERIF CABINET COMPTABLE

 STE BASSOU DESIGN CARS
SARL/AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 ETS VERIF CABINET
COMPTABLE

 AV DES FAR ES-SEMARA ،
72000، ES-SEMARA MAROC
 STE BASSOU DESIGN CARS
SARL/AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي زنقة 
محمد ملي3 ولد سيدي 6قم 22 

السما6ة - 72000 السما6ة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
2(7(

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   202( يناير   (8
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
BASSOU DESIGN CARS SARL/

.AU

استيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 
و تصدير و بيع قطع غيا6 السيا6ات, 

اصالح االليات و اشغال مختلفة.
زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
 22 6قم  سيدي  ولد  ملي3  محمد 

السما6ة - 72000 السما6ة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (0.000 الشركة:  6أسمال  مشلغ 

د6هم، مقسم كالتالي:
 (0  : الكشير  عشد  باسو  السيد 

حصة بقيمة 000.) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد باسو عشد الكشير عنوانه)ا) 
 22 زنقة محمد ملي3 ولد سيدي 6قم 

السما6ة 72000 السما6ة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد باسو عشد الكشير عنوانه)ا) 
 22 زنقة محمد ملي3 ولد سيدي 6قم 

السما6ة 72000 السما6ة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   2( االبتدائية بالسما6ة بتا6يخ 

)202 تحت 6قم 11/2021.

978I

TCF CONSEIL

ECO AL MAGRIB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

TCF CONSEIL
 AV MERS SULTAN 1ER 21
 ETG N°3 CASABLANCA 26
 AV MERS SULTAN 1ER ETG
 N°3 CASABLANCA، 20490،

CASABLANCA MAROC
ECO AL MAGRIB شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 21 شا6ع 
مر1 السلطا3 الطابق األول 6قم 3 
الدا6الشيضاء الدا6 الشيضاء 20300 

الدا6 الشيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
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6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

534015

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   2022 يناير   03

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 ECO  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AL MAGRIB

بيع   (-  : بإيجاز  الشركة  غرض 

وشراء املواد واملنتوجات الفالحية

-2 االستيراد و التصدير .

21 شا6ع  عنوا3 املقر االجتماعي : 

 3 مر1 السلطا3 الطابق األول 6قم 

 20300 الدا6 الشيضاء  الدا6الشيضاء 

الدا6 الشيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:

80 حصة   : السيد كمال مخلوفي 

بقيمة 00) د6هم للحصة.

السيدة نجالء مخلوفي : 20 حصة 

بقيمة 00) د6هم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

مخلوفي عنوانه)ا)  السيدة نجالء 

 90080 حي السانية القديمة طنجة 

طنجة املغرب.

عنوانه)ا)  مخلوفي  كمال  السيد 

 90080 حي السانية القديمة طنجة 

طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

مخلوفي عنوانه)ا)  السيدة نجالء 

 90080 حي السانية القديمة طنجة 

طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

فبراير 2022 تحت 6قم )444)8.

979I

Aziz DJEBLI COMPTABLE 

 UNIVERS
 ENVIRONNEMEMT

MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Aziz DJEBLI COMPTABLE
 Residence Noha immeuble
 8 appartement7 ، 24000،

Eljadida Maroc
 UNIVERS ENVIRONNEMEMT
MAROC شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي تجزئة 
حسناء 6قم ) الطابق السفلي - 

24040 الجديدة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

(9(29
في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   2022 يناير   03
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 UNIVERS ENVIRONNEMEMT

.MAROC
مكتب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الد6اسات و مراقشة الجودة.
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
 - السفلي  الطابق   ( 6قم  حسناء 

24040 الجديدة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
السيد علي السشاعي : 500 حصة 

بقيمة 00) د6هم للحصة.
السيد زكرياء عشدو3 : 500 حصة 

بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  السشاعي  علي  السيد 
زنقة االحسا3 حي مفتاح الخير   27

41000 اسفي املغرب.
عنوانه)ا)  عشدو3  زكرياء  السيد 
 (2000  207 الرقم   3 تجزئة الخيام 

تما6ة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  سشاعي  علي  السيد 
زنقة االحسا3 حي مفتاح الخير   27

41000 اسفي املغرب
عنوانه)ا)  عشدو3  زكرياء  السيد 
 (2000  207 الرقم   3 تجزئة الخيام 

تما6ة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالجديدة بتا6يخ )0 ما16 

2022 تحت 6قم 27554.
980I

GLOBAL CONTACTS

منعم برومو
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GLOBAL CONTACTS
 RUE 274 HAY MOULAY 32-30

 ABDELLAH AIN CHOCK ،
20470، CASABLANCA MAROC
منعم برومو شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي )1 زاوية 
شا6ع لال الياقوت و مصطفى املعاني 

الرقم 19 الطابق التاني 20500 
الدا6الشيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
534509

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   (1
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
منعم   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

برومو.
غرض الشركة بإيجاز : * االنعاش 

العقا6ي
و بيع اال6ا�سي العا6ية و  اقتناء   *

املجهزة .
)1 زاوية   : عنوا3 املقر االجتماعي 
شا6ع لال الياقوت و مصطفى املعاني 
 20500 التاني  الطابق   19 الرقم 

الدا6الشيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
 (.000  : نادية  جديدي  السيدة 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
نادية عنوانه)ا)  السيدة جديدي 
سشدي   2 الرقم   2 الفتح  تجزئة 
الدا6الشيضاء   20520 معروف 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
نادية عنوانه)ا)  السيدة جديدي 
سشدي   2 الرقم   2 الفتح  تجزئة 
معروف 20520 الدا6الشيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 0( بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

ما16 2022 تحت 6قم 4923)8.

98(I

ACSERIS Expert-comptable

THE BLACK BARIKA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ACSERIS Expert-comptable
 Rue Allal Ben Abdellah 20
 Rés Yasmine n°14 ، 90000،

TANGER Maroc
THE BLACK BARIKA شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
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وعنوا3 مقرها اإلجتماعي طريق 
تطوا3 تجزئة إبن بطوطة الطابق 3 

6قم 12 - 90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
(25019

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   2(
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 THE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BLACK BARIKA
غرض الشركة بإيجاز : توزيع وبيع 

الب3 واملنتجات الغذائية األخرى
واملنتجات  الب3  وتصدير  استيراد 

الغذائية األخرى.
طريق   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
 3 تطوا3 تجزئة إبن بطوطة الطابق 

6قم 12 - 90000 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (0.000 الشركة:  6أسمال  مشلغ 

د6هم، مقسم كالتالي:
 (00  : شروق  الواعري  السيدة 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة الواعري شروق عنوانه)ا) 
 90000 أمراح الشلوح زنقة سطات 

طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة الواعري شروق عنوانه)ا) 
 90000 أمراح الشلوح زنقة سطات 

طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما16   02 بتا6يخ  بطنجة  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 2002.

982I

GLOBAL CONTACTS

نورت افريكا فيورنيتور
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

GLOBAL CONTACTS
 RUE 274 HAY MOULAY 32-30

 ABDELLAH AIN CHOCK ،
20470، CASABLANCA MAROC
نو6ت افريكا فيو6نيتو6 شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي )21 شا6ع 
تما6ة حي موالي عشد هللا عي3 الشق 

20470 الدا6الشيضاء املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.379705

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤ6خ في 3) دجنبر )202 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
عشد  موالي  حي  تما6ة  شا6ع   21(«
20470 الدا6الشيضاء  هللا عي3 الشق 
الزنقة  الخير  »تجزئة  إلى  املغرب« 
 20470 الشق  عي3   ((( الرقم   70

الدا6الشيضاء املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (0 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

يناير 2022 تحت 6قم 807814.
983I

GLOBAL CONTACTS

تبارك
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيي3 مسير جديد للشركة

GLOBAL CONTACTS
 RUE 274 HAY MOULAY 32-30

 ABDELLAH AIN CHOCK ،
20470، CASABLANCA MAROC

تشا6ك شركة ذات مسؤولية محدودة 
ذات الشريك الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي طريق اوالد 
زيا3 اقامة السالم عما6ة N شقة 7 

0)200 الدا6الشيضاء املغرب.
تعيي3 مسير جديد للشركة

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.(92443

الوحيد  الشريك  قرا6  بمقت�سى 

)202 تم تعيي3  07 يوليوز  املؤ6خ في 

مسير جديد للشركة السيد)ة) شيوب 

بوشعيب كمسير وحيد

تشعا لقشول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

شتنبر )202 تحت 6قم 793570.

984I

STE CROWN CONSULTING SARL

STE HERBARIF BIO SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 STE CROWN CONSULTING

SARL

 ANGLE RUE ALGERIE N°02

 ET RUE HAJRAT NEKOUR

 N°166,3EME ETAGE

 B,ALHOCEIMA ، 32000،

ALHOCEIMA MAROC

 STE HERBARIF BIO SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي املحل 

الكائن بدوا6 ابلوقن جماعة ايت 

يوسف و علي - 32000 الحسيمة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

3147

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   (4

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.HERBARIF BIO SARL AU

أو  تاجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 
وسيط و استيراد وتصدير 

الغذائية  املواد  لتجا6ة  محل 
العامة.

املحل   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
ايت  جماعة  ابلوقن  بدوا6  الكائن 
الحسيمة   32000  - علي  و  يوسف 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
السيد محمد الحسناوي : 000.) 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة.
 (000  : السيد محمد الحسناوي 

بقيمة 00) د6هم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
الحسناوي  محمد  السيد 
و  يوسف  ايت  ازغا6  دوا6  عنوانه)ا) 

علي 32000 الحسيمة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الحسناوي  محمد  السيد 
و  يوسف  ايت  ازغا6  دوا6  عنوانه)ا) 

علي 32000 الحسيمة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتا6يخ  بالحسيمة  االبتدائية 

ما16 2022 تحت 6قم 89).
985I

L’ORIENTATION DE COMPTABILITE

BENARKO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 L’ORIENTATION DE
COMPTABILITE

 N°.5 RUE ABOU TAIB
 ELMOUTANABI LOTS WALILI
 AV DES F.A.R BUREAU N°.(2

FES ، 30000، FES MAROC
BENARKO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي مكتب 6قم 

2) الطابق 2 شا6ع الجوال3 زنقة 
طنجة ظهر املهراز فا1 - 30000 
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فا1 اململكة املغربية.
تفويت حصص

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.19319

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2022 فبراير   22 في  املؤ6خ 

املصادقة على :
بنزايدة  حميد  )ة)  السيد  تفويت 
700 حصة اجتماعية من أصل 700 
مصطفى  )ة)  السيد  لفائدة  حصة 

بنزايدة بتا6يخ 22 فبراير 2022.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
ما16   02 بتا6يخ  بفا1  التجا6ية 

2022 تحت 6قم )3)).

981I

FIDUCIAIRE AKIF

RTACOM SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AKIF
 BD CHEFCHAOUNI N°(9

 RESIDENCE GARDEN ETAGE 1
 BUREAU 4 AIN SEBAA ، 20580،

CASABLANCA MAROC
RTACOM SARL AU شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي مجموعة 
التقدم ج ه 2 6قم 7) الطابق 2 
البرنو�سي - 0)201 الدا6الشيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
534799

 (7 في  مؤ6خ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   2022 فبراير 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.RTACOM SARL AU
اإلشها6   : بإيجاز  الشركة  غرض 

والتواصل.
عنوا3 املقر االجتماعي : مجموعة 
 2 الطابق   (7 6قم   2 ه  ج  التقدم 
الدا6الشيضاء   201(0  - البرنو�سي 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
 : عقي  يوسف  محمد  السيد 
د6هم   (00 بقيمة  حصة   (.000

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عقي  يوسف  محمد  السيد 
السشع  6يو عي3  جزئة   38 عنوانه)ا) 

20580 الدا6الشيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عقي  يوسف  محمد  السيد 
السشع  6يو عي3  جزئة   38 عنوانه)ا) 

20580 الدا6الشيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 03 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

ما16 2022 تحت 6قم 45)5)8.

987I

مكتب املحاسشة الصالحي

ECOGLASS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

مكتب املحاسشة الصالحي
زنقة املدينة املنو6ة عما6ة اليعقوبي 

الطابق الثالث الشقة 6قم 1 ، 
10000، وجدة اململكة املغربية

ECOGLASS شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي : 5) 
زنقة جمال الدين األفغاني الطابق 
األول الشقة 6قم 3 - 10000 وجدة 

املغرب.

قفل التصفية
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

.35899
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقر6 حل   202( نونبر   22 املؤ6خ في 
املسؤولية  شركة ذات   ECOGLASS
 10.000,00 املحدودة مشلغ 6أسمالها 
 (5 اإلجتماعي  د6هم وعنوا3 مقرها 
الطابق  األفغاني  الدين  جمال  زنقة 
 10000  -  3 6قم  الشقة  األول 
في  نتيجة ل)/الفشل  املغرب  وجدة 

استقطاب الزبناء.
2/ الخالفات بي3 الشركاء..

و عي3:
و  قداوي  وصال  السيد)ة) 
لعلج  تجزئة  ملحلة  ظهر  عنوانه)ا) 
زنقة أ) 6قم32 10000 وجدة املغرب 

كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
زنقة   (5 وفي   2022 يناير   (4 بتا6يخ 
جمال الدين األفغاني الطابق األول 
الشقة 6قم 3 - 10000 وجدة املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   23 بتا6يخ  بوجدة  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 99.

988I

L’ORIENTATION DE COMPTABILITE

BENERMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 L’ORIENTATION DE
COMPTABILITE

 N°.5 RUE ABOU TAIB
 ELMOUTANABI LOTS WALILI
 AV DES F.A.R BUREAU N°.(2

FES ، 30000، FES MAROC
BENERMO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 6قم 4، 
زنقة حني3 الشقة 2 ليدو فا1 - 

30000 فا1 اململكة املغربية.
تفويت حصص

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.70053

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2022 فبراير   2( في  املؤ6خ 

املصادقة على :

بنزايدة  حميد  )ة)  السيد  تفويت 

330 حصة اجتماعية من أصل 330 

نهاد عرقبي  )ة)  حصة لفائدة السيد 

بتا6يخ )2 فبراير 2022.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

ما16   02 بتا6يخ  بفا1  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 7))).

989I

FIDUCIAIRE AKIF

MHTT SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AKIF

 BD CHEFCHAOUNI N°(9

 RESIDENCE GARDEN ETAGE 1

 BUREAU 4 AIN SEBAA ، 20580،

CASABLANCA MAROC

MHTT SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي مجموعة 

التقدم ج ه 2 6قم 7) الطابق 2 

البرنو�سي - 0)201 الدا6الشيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

53380(

 3( في  مؤ6خ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   202( دجنبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 MHTT : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.SARL AU
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أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 
متعددة للشناء و أعمال الحفر .

عنوا3 املقر االجتماعي : مجموعة 
 2 الطابق   (7 6قم   2 ه  ج  التقدم 
الدا6الشيضاء   201(0  - البرنو�سي 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
 (.000  : إيكو6ام  محند  السيد 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  إيكو6ام  محند  السيد 
 80000  ((40 6قم  املحمدي  الحي 

أكادير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  إيكو6ام  محند  السيد 
 80000  ((40 6قم  املحمدي  الحي 

أكادير املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

فبراير 2022 تحت 6قم 89)4)8.

990I

orient compt

STE BETA STROY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

orient compt
 rue fes app N°2 OUJDA ، (05

60000، OUJDA MAROC
STE BETA STROY شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي الشقة 5) 
عما6ة لعلج زنقة بني مرين الطابق 

الثاني - 10000 وجدة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
38877

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   03
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BETA STROY
مكتب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

التصميم التقني.
الشقة   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
5) عما6ة لعلج زنقة بني مرين الطابق 

الثاني - 10000 وجدة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
 : الدين  عالء  الوزاني  السيد 
د6هم   (00 بقيمة  حصة   (.000

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الدين  عالء  الوزاني  السيد 
 22 6قم  الكونغو  زنقة  عنوانه)ا) 

10000 وجدة املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الدين  عالء  الوزاني  السيد 
 22 6قم  الكونغو  زنقة  عنوانه)ا) 

10000 وجدة املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما16   0( بتا6يخ  بوجدة  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 32).
99(I

L’ORIENTATION DE COMPTABILITE

J.Y TECHNOTON
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

 L’ORIENTATION DE
COMPTABILITE

 N°.5 RUE ABOU TAIB
 ELMOUTANABI LOTS WALILI

 AV DES F.A.R BUREAU N°.(2
FES ، 30000، FES MAROC

J.Y TECHNOTON شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي : 6قم 
2 السفلي، زنقة ابن قايم فا1 - 

30000 فا1 اململكة املغربية.
قفل التصفية

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
.58483

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
2022 تقر6 حل  )0 فبراير  املؤ6خ في 
ذات  شركة   J.Y TECHNOTON
6أسمالها  مشلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها  وعنوا3  د6هم   (00.000
زنقة ابن  السفلي،   2 اإلجتماعي 6قم 
اململكة  فا1   30000  - فا1  قايم 
املغربية نتيجة لعدم استأناف نشاط 

الشركة.
و عي3:

و  ممتاز  مصطفى  السيد)ة) 
 (0 تجزئة بسم هللا عما6ة  عنوانه)ا) 
30000 فا1  2 زواغة العليا  الشقة 
اململكة املغربية كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
6قم  وفي   2022 فبراير   0( بتا6يخ 
 - فا1  قايم  ابن  زنقة  السفلي،   2

30000 فا1 اململكة املغربية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما16   0( بتا6يخ  بفا1  التجا6ية 

2022 تحت 6قم )09).

992I

INFOPLUME

WOOD DESKS 2
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

INFOPLUME
49) شا6ع محمد الخامس اقامة 

ميموزا ) 6قم 7) ، 90000، طنجة 
املغرب

WOOD DESKS 2 شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا3 مقرها االجتماعي الطابق 
اال6�سي 6قم ) اقامة 32-34 شا6ع 
بوحتو6ي - 90000 طنجة املغرب.

توسيع نشاط الشركة
6قم التقييد في السجل التجا6ي 

.(07(5(
الوحيد  الشريك  قرا6  بمقت�سى 
تمت   2022 فبراير   02 في  املؤ6خ 
نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
و  التقنية،  املعدات  شراء  و  بيع 
والتجا6ة  والبرمجيات  املعلوميات 

بشكل عام.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
ما16   0( بتا6يخ  بطنجة  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 443)923-25).
993I

INFOPLUME

MEUBLE DE DETROIT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

INFOPLUME
49) شا6ع محمد الخامس اقامة 

ميموزا ) 6قم 7) ، 90000، طنجة 
املغرب

MEUBLE DE DETROIT شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا3 مقرها االجتماعي تجزئة 
الرياض قطعة 3)3 الطابق اال6�سي 

الجهة اليسرى - 90000 طنجة 
املغرب.

توسيع نشاط الشركة
6قم التقييد في السجل التجا6ي 

.(5019
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2022 فبراير   02 في  املؤ6خ 
نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
و  التقنية،  املعدات  شراء  و  بيع 
والتجا6ة  والبرمجيات  املعلوميات 

بشكل عام.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
ما16   0( بتا6يخ  بطنجة  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 445)925-25).
994I
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MAROC CONSEIL CONSULTANT SARL AU

IMMO AOUDA AKSS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 MAROC CONSEIL
CONSULTANT SARL AU

 IMM OTMANE 1ER ETAGE
 APPT. 5 EN FACE LYCÉE VICTOR
 HUGO Q.Y.B.T.ROUTE TARGA
 GUELIZ ، 40000، MARRAKECH

MAROC
IMMO AOUDA AKSS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي املسا6 2 

6قم 285 مكتب 6قم أ2 طريق اسفي 
- 40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
(22833

 03 في  مؤ6خ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   2022 ما16 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 IMMO : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.AOUDA AKSS
مقاولة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الشناء/منعش  و  املختلفة  االشغال 

عقا6ي.
 2 املسا6   : عنوا3 املقر االجتماعي 
6قم 285 مكتب 6قم أ2 طريق اسفي 

- 40000 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
 500  : الحسن  أقسيس  السيد 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة.
 500  : العودة  بن  أحمد  السيد 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد أقسيس الحسن عنوانه)ا) 
 95(00 ستالينكراد  شا6ع   (14

أ6جونتوي فرنسا.
السيد أحمد بن العودة عنوانه)ا) 
تا6كة   451 6قم  املصمودي  تجزئة 

40000 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد أقسيس الحسن عنوانه)ا) 
 95(00 ستالينكراد  شا6ع   (14

أ6جونتوي فرنسا
السيد أحمد بن العودة عنوانه)ا) 
تا6كة   451 6قم  املصمودي  تجزئة 

40000 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   (1 بتا6يخ  بمراكش  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 32958).
995I

FIDUCIAIRE MY CONSEILS

 REALISATION ET
 INNOVATION POUR

L›INDUSTRIE T.F.Z
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
6فع 6أسمال الشركة

FIDUCIAIRE MY CONSEILS
 RUE 81 N° 12 HAY MOULAY

 ABDELLAH AIN CHOCK ،
20300، CASABLANCA MAROC

 REALISATION ET INNOVATION
 POUR L’INDUSTRIE T.F.Z

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي بقعة 87 
منطقة الحرة للتصدير - 90000 

طنجة املغرب.
6فع 6أسمال الشركة

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.8(409

الوحيد  الشريك  قرا6  بمقت�سى 
تم   2022 فبراير   22 في  املؤ6خ 
قد6ه  بمشلغ  الشركة  6أسمال  6فع 
 (0.000« أي من  د6هم«   500.000«
عن  د6هم«   5(0.000« إلى  د6هم« 
إدماج احتياطي أو أ6باح أو   : طريق 

عالوات إصدا6 في 6أ1 املال.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما16   03 بتا6يخ  بطنجة  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 534)25.

991I

CONSEILS ET GESTION DES SOCIETES

LARA KIDS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CONSEILS ET GESTION DES
SOCIETES

اقامة السما6ة 6قم 3 الطابق 3 ، 
92000، العرائش املغرب

LARA KIDS شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 6قم 30 
شا6ع القاهرة جنا3 قريو6 - 92000 

العرائش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
1197

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   ((
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 LARA  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.KIDS
نايدي   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ترفيهي مغطى لالطفال.
 30 6قم   : عنوا3 املقر االجتماعي 
 92000  - شا6ع القاهرة جنا3 قريو6 

العرائش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  يحيوي  احمد  السيد 
3 زنقة عشد الصمد الكنفاوي  الرقم 

92000 العرائش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  يحيوي  احمد  السيد 
3 زنقة عشد الصمد الكنفاوي  الرقم 

92000 العرائش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعرائش بتا6يخ 25 فبراير 

2022 تحت 6قم 50).

997I

FIDUCIAIRE KHOURIBGA

TANISMA.PNEU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

FIDUCIAIRE KHOURIBGA
 RUE MY ISMAIL N° 66
 KHOURIBGA ، 25000،

KHOURIBGA MAROC
TANISMA.PNEU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي : 17 شا6ع 
محمد الخامس وادي زم - 25000 

وادي زم املغرب.
قفل التصفية

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
.909

الوحيد  الشريك  قرا6  بمقت�سى 
تقر6   2022 فبراير   08 في  املؤ6خ 
ذات  شركة   TANISMA.PNEU حل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 
 (00.000 6أسمالها  مشلغ  الوحيد 
 17 اإلجتماعي  د6هم وعنوا3 مقرها 
 - زم  وادي  الخامس  محمد  شا6ع 
25000 وادي زم املغرب نتيجة لعدم 

وصول الشركة لهدفها .
و عي3:

و  حاف�سي  فاتحة  السيد)ة) 
شا6ع محمد الخامس   17 عنوانه)ا) 
املغرب  زم  وادي   25000 زم  وادي 

كمصفي )ة) للشركة.
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و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
بتا6يخ 08 فبراير 2022 وفي 17 شا6ع 
 25000  - زم  وادي  الخامس  محمد 

وادي زم املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بوادي زم بتا6يخ 03 ما16 

2022 تحت 6قم 8).

998I

 CABINET COMPTABLE TANNOUCHE

NOUREDDINE

BERCAF CAR
إعال3 متعدد القرا6ات

 CABINET COMPTABLE
TANNOUCHE NOUREDDINE

 N°10 BD SULTAN MY
 M’HAMMED HAY EL HASSANI
BERKANE ، 60300، بركا3 املغرب

BERCAF CAR »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوا3 مقرها االجتماعي: 6قم 33 
زنقة الزيتوم حي االندلس - 13300 

بركا3 املغرب.
»إعال3 متعدد القرا6ات«

6قم التقييد في السجل التجا6ي: 
.111(

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤ6خ في 23 دجنبر )202

تم اتخاذ القرا6ات التالية: 
قرا6 6قم ): الذي ينص على مايلي: 
من  للشركة  االجتماعي  املقر  تحويل 
االندلس  حي  الزيتو3  زنقة   33 6قم 
 (0 6قم  الجديد  املقر  إلى  بركا3 
حي  االطلس  زنقة  الثاني  الطابق 

الحسني بركا3
قرا6 6قم 2: الذي ينص على مايلي: 
حصة   500 باع السيد وادي هشام 

للسيد مومن احمد
قرا6 6قم 3: الذي ينص على مايلي: 
استقالة السيد وادي هشام وتعيي3 
جديد  كمسير  احمد  مومن  السيد 

للشركة
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند 6قم 4: الذي ينص على مايلي: 

مقر الشركة

على  ينص  الذي   :(2 6قم  بند 

مايلي: بيع الحصص

على  ينص  الذي   :(5 6قم  بند 

مايلي: مسير الشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   25 بتا6يخ  ببركا3  االبتدائية 

2022 تحت 6قم 2022/59.

999I

MARJANE HOLDING

Marjane Holding
إعال3 متعدد القرا6ات

MARJANE HOLDING

 LOT MEDERSA IMEUBLE 3 SIDI

 MAAROUF CASABLANCA ،

20200، CASABLANCA MAROC

Marjane Holding »شركة 

املساهمة«

وعنوا3 مقرها االجتماعي: سنتر 

كمرسل مرجاCT 1029 3 جماعة 

عي3 شق - - الدا6 الشيضاء املغرب.

»إعال3 متعدد القرا6ات«

6قم التقييد في السجل التجا6ي: 

.135(3

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤ6خ في 03 فبراير 2022

تم اتخاذ القرا6ات التالية: 

قرا6 6قم ): الذي ينص على مايلي: 

 3 بتا6يخ  املنعقد  اإلدا6ة  إ3 مجلس 

2022 قد عي3 السيد امحمد  فبراير 

الشليح كمدير عام منتدب 

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند 6قم -: الذي ينص على مايلي: 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 02 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

ما16 2022 تحت 6قم 79)5)8.

(000I

business processing center

كوتشين كورنر
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

business processing center

 rue yougoslavie resid andalous

 v appt N°3 gueliz marrakech ،

40000، marrakech maroc

كوتشي3 كو6نر شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي إقامة 

النو6 النخيل عما6ة 1 شقة 6قم 

7) النخيل جنوب مراكش - 40000 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

(2(597

في  مؤ6خ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   202( نونبر   29

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء بمختصر تسميتها : كوتشي3 

كو6نر.

التد6يب   : غرض الشركة بإيجاز 

على سشا و التجميل.

إقامة   : االجتماعي  املقر  عنوا3 

6قم  شقة   1 عما6ة  النخيل  النو6 

 40000  - 7) النخيل جنوب مراكش 

مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:

 (.000  : اسد6  خديجة  السيدة 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة خديجة اسد6 عنوانه)ا) 
إقامة ديا6 الخير طابق ) عما6ة أ شقة 
 40000 حي بوزكرا3 مراكش   1 6قم 

مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة خديجة اسد6 عنوانه)ا) 
إقامة ديا6 الخير طابق ) عما6ة أ شقة 
 40000 حي بوزكرا3 مراكش   1 6قم 

مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
دجنبر   (0 بتا6يخ  بمراكش  التجا6ية 

)202 تحت 6قم -.
(00(I

Zirana Maroc

TOP LOGISTIQUE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

Zirana Maroc
 App 1 Imm 36 Avenue Med

 Ben Abdellah VN ، 46000، SAFI
MAROC

TOP LOGISTIQUE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي شا6ع إبن 
خلدو3 عما6ة هالل الرقم 7 آسفي - 

41000 آسفي املغرب.
تفويت حصص

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.587(

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   20(1 أكتوبر   (4 في  املؤ6خ 

املصادقة على :
تفويت السيد )ة) امحمد ملداو6ي 
 (00 حصة اجتماعية من أصل   (7
يوسف  )ة)  السيد  لفائدة  حصة 

حوميس بتا6يخ 4) أكتوبر 1)20.
هنودة  ميلود  )ة)  السيد  تفويت 
 (00 حصة اجتماعية من أصل   33
يوسف  )ة)  السيد  لفائدة  حصة 

حوميس بتا6يخ 4) أكتوبر 1)20.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
نونبر   07 بتا6يخ  بآسفي  االبتدائية 

1)20 تحت 6قم 2072/2016.
(002I
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 ETUDE MAITRE KAMAL OUTAGHANI 

NOTAIRE

B LIVING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 ETUDE MAITRE KAMAL
OUTAGHANI NOTAIRE

 RUE ALI BEN HRAZEM ، 03
20160، CASABLANCA MAROC
B LIVING شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 

الدا6الشيضاء 7 زنقة سشة اقامة 
6امي الطابق التاني مكتب 6قم 8 - 

0)288 الدا6الشيضاء املغرب.
تفويت حصص

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.378713

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2022 يناير   05 في  املؤ6خ 

املصادقة على :
برادة  بد6  )ة)  السيد  تفويت 
من  اجتماعية  حصة   200 السوني 
)ة)  حصة لفائدة السيد   200 أصل 
يناير   05 مهدي برادة السوني بتا6يخ 

.2022
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 23 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

فبراير 2022 تحت 6قم 4242)8.
(003I

INFOPLUME

 SARAYAH SYSTEMS & 
SERVICES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

INFOPLUME
49) شا6ع محمد الخامس اقامة 

ميموزا ) 6قم 7) ، 90000، طنجة 
املغرب

 SARAYAH SYSTEMS & 
SERVICES شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 35) شا6ع 
موالي علي الشريف الطابق الثاني 

6قم الشقة 3 - 90000 طنجة 
املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
(2507(

في  مؤ6خ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   2022 يناير   03
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 SARAYAH SYSTEMS &  :

.SERVICES
املطعمة   : غرض الشركة بإيجاز 
واملشو6ة  والتد6يب   ، أنواعها  بكل 

بشكل عام..
 (35  : االجتماعي  املقر  عنوا3 
الطابق  الشريف  علي  موالي  شا6ع 
الثاني 6قم الشقة 3 - 90000 طنجة 

املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
 (.000  : السيد حسام ابو عما6ة 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد حسام ابو عما6ة عنوانه)ا) 
اقامة كاب طنجيس شقة  املنا6  حي 

88 ط 90000 طنجة املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد حسام ابو عما6ة عنوانه)ا) 
اقامة كاب طنجيس شقة  املنا6  حي 

88 ط.02 90000 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما16   02 بتا6يخ  بطنجة  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 522-2003)25.

(004I

ائتمانية الراحة

 H-BZ TRAVAUX ET
SERVICES DIVERS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد
استد6اك خطٍإ

بالجريدة  وقع  خطٍإ  استد6اك 
الرسمية

ائتمانية الراحة
شا6ع محمد الخامس تجزئة   48
 ،21(00 برشيد،  برشيد  الصافي 

MAROC برشيد
 H-BZ TRAVAUX ET SERVICES
مسؤولية  ذات  شركة   DIVERS

محدودة ذات الشريك الوحيد
 518 اإلجتماعي  مقرها  وعنوا3   
السفلي  الطابق   2 التسير  تجزئة 

برشيد 00)21 برشيد املغرب.
بالجريدة  وقع  خطٍإ  إستد6اك   
الرسمية عدد 5707 بتا6يخ 1) ما16 

.2022
بدال من : املغرب

 H-BZ TRAVAUX ET  : يقرأ 
SERVICES DIVERS
الشاقي بدو3 تغيير.

(005I

Zirana Maroc

CAFE INASS YOUSS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Zirana Maroc
 App 1 Imm 36 Avenue Med

 Ben Abdellah VN ، 46000، SAFI
MAROC

CAFE INASS YOUSS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي ملتقى 
ىشا6ع الحسن الثاني و زنقة إمام 

مالك اليوسفية - 41300 اليوسفية 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
3285

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعداد القانو3   2022 فبراير   (1

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 CAFE  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.INASS YOUSS

غرض الشركة بإيجاز : مقهى .

ملتقى   : االجتماعي  املقر  عنوا3 

إمام  زنقة  و  الثاني  الحسن  ىشا6ع 

اليوسفية   41300  - مالك اليوسفية 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مشلغ 6أسمال الشركة: 300.000.) 

د6هم، مقسم كالتالي:

 9750  : سعيد  وشيوش  السيد 

بقيمة 00) د6هم.

 3250  : سناء  وشيوش  السيدة 

بقيمة 00) د6هم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد وشيوش سعيد عنوانه)ا) 

الثاني و زنقة  الحسن  ملتقى ىشا6ع 

 41300 اليوسفية  مالك  إمام 

اليوسفية املغرب.

عنوانه)ا)  السيدة وشيوش سناء 

و  الثاني  الحسن  ىشا6ع  ملتقى 

 41300 اليوسفية  مالك  إمام  زنقة 

اليوسفية املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  السيدة وشيوش سناء 

و  الثاني  الحسن  ىشا6ع  ملتقى 

 41300 اليوسفية  مالك  إمام  زنقة 

اليوسفية املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتا6يخ  باليوسفية  االبتدائية 

فبراير 2022 تحت 6قم 12.

(001I
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Zirana Maroc

PHARMACIE AHADOUN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Zirana Maroc
 App 1 Imm 36 Avenue Med

 Ben Abdellah VN ، 46000، SAFI
MAROC

PHARMACIE AHADOUN شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي بزضاض 

إداوزمزم تمنا6 بزضاض إقليم 
الصويرة - 44000 الصويرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
1033

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   202( أكتوبر   28
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PHARMACIE AHADOUN
غرض الشركة بإيجاز : شراء و بيع 

االدوية و الششه 
االدوية.

: بزضاض  عنوا3 املقر االجتماعي 
إقليم  بزضاض  تمنا6  إداوزمزم 

الصويرة - 44000 الصويرة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 11 سنة .
مشلغ 6أسمال الشركة: 00.000).) 

د6هم، مقسم كالتالي:
 : عشداملاليك  أهدو3  السيد 

000)) بقيمة 00) د6هم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
عشداملاليك  أهدو3  السيد 
تمنا6  إداوزمزم  بزضاض  عنوانه)ا) 

 44000 الصويرة  إقليم  بزضاض 

الصويرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عشداملاليك  أهدو3  السيد 

تمنا6  إداوزمزم  بزضاض  عنوانه)ا) 

 44000 الصويرة  إقليم  بزضاض 

الصويرة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالصويرة بتا6يخ )) فبراير 

2022 تحت 6قم 49.

(007I

tob travaux divers

VITA EXPORT TACHILA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

tob travaux divers

حي ولي العهد زنقة الليمو3 6قم 

الدا6 )) العيو3 العيو3، 70000، 

العيو3 املغرب

VITA EXPORT TACHILA شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي مدينة 

الوحدة بلوك C 6قم 707 العيو3 - 

70000 العيو3 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

4047(

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   03

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 VITA  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.EXPORT TACHILA

التجا6ة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الغذائية  املواد  تجا6ة   ، العامة 
للفواكه  التجزئة  تجا6ة   ، العامة 
والخضروات ، وسيط تجا6ة الجملة.

مدينة   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
 - العيو3   707 6قم   C الوحدة بلوك 

70000 العيو3 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
 : الحاج  ايت  هللا  عشد  السيد 
د6هم   (00 بقيمة  حصة   (.000

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الحاج  ايت  هللا  عشد  السيد 
زنقة   ( عما6ة   ( 6قم  عنوانه)ا) 
اكنسو1 حي الليمو3 00)0) الرباط 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الحاج  ايت  هللا  عشد  السيد 
زنقة   ( عما6ة   ( 6قم  عنوانه)ا) 
 (0(00 الليمو3  حي  اكنسو1 

الرباط املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيو3 بتا6يخ - تحت 6قم.
(008I

TRAINING SOLUTIONS SARL AU

MHATRAD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 TRAINING SOLUTIONS SARL
AU

6قم ) بناية 41.47 تجزئة املركز, 
شا6ع محمد الخامس و6زازات ، 

45000، و6زازات املغرب
MHATRAD شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي طريق 2 
6قم 33 حي ايت حساين مريرت - 

54450 مريرت املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

42(9

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعداد القانو3   2022 فبراير   24

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MHATRAD

الشناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

واألشغال املختلفة

كراء اآلليات

التجا6ة.

طريق   : االجتماعي  املقر  عنوا3 

 - حي ايت حساين مريرت   33 6قم   2

54450 مريرت املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:

السيد عشد املوجود حمزة : 000.) 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

حمزة  املوجود  عشد  السيد 

عنوانه)ا) 6قم 331 حي وادي الذهب 

45000 و6زازات املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

حمزة  املوجود  عشد  السيد 

عنوانه)ا) 6قم 331 حي وادي الذهب 

45000 و6زازات املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما16   04 االبتدائية بخنيفرة بتا6يخ 

2022 تحت 6قم 85.

(009I
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شركة ابهوش للخدمات

K.L TRADING MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

شركة ابهوش للخدمات
شا6ع مكة عما6ة الصالحي الطابق 
االول 6قم 04 العيو3 ، 0)700، 

العيو3 املغرب
K.L TRADING MAROC شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي حي ولي 
العهد زنقة الجامع 6قم 05 - 70000 

العيو3 املغرب.
تفويت حصص

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.(391(

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2022 ما16   0( في  املؤ6خ 

املصادقة على :
كريم  لطيفة  )ة)  السيد  تفويت 
أصل  من  اجتماعية  حصة   900
JEAN- (900 حصة لفائدة السيد )ة

 0( بتا6يخ   MARIE JACQUES GILS
ما16 2022.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
ما16   04 االبتدائية بالعيو3 بتا6يخ 

2022 تحت 6قم 605/2022.
(0(0I

SOCEFISC

PERLA PROJECT
إعال3 متعدد القرا6ات

SOCEFISC
 N°33 AV FARHAT HACHAD EL
 QODS AGADIR ، 80000، agadir

maroc
PERLA PROJECT »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوا3 مقرها االجتماعي: 6قم 

318 بلوك E الهدى أكادير - - أكادير 
املغرب.

»إعال3 متعدد القرا6ات«
6قم التقييد في السجل التجا6ي: 

.2494(

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤ6خ في 4) فبراير 2022

تم اتخاذ القرا6ات التالية: 

على  ينص  الذي   :0( 6قم  قرا6 

مايلي: تفويت 20 حصة من فئة 00) 

د6هم من طرف السيد عشد الرزاق 

خيا6 لفائدة السيد بغاش عمر. 

على  ينص  الذي   :02 6قم  قرا6 

عمر  بغاش  السيد  تعيي3  مايلي: 

الوطنية  التعريف  لشطاقة  الحامل 

 7 884)27ج و الساكن بشلوك  6قم 

أكادير  محمد  سيدي  حي   ((7 6قم 

مسير وحيد للشركة ملدة غير محددة 

ابتداء من اليوم ودلك بعد استقالة 

السيدة  للشركة  السابقة  املسيرة 

بغاش نجاة. 

على  ينص  الذي   :03 6قم  قرا6 

األسا�سي  القانو3  تحيي3  مايلي: 

للشركة تشعا لهده التغييرات.

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

على  ينص  الذي   :01 6قم  بند 

نقدي  بمشلغ  الشركاء  يساهم  مايلي: 

للشركة و هم السيد عشد الرزاق خيا6 

بمجموع 8000.00)) د6هم و السيد 

2000.00 د6هم  بغاش عمر بمجموع 

الرأسمال  مجموع  يكو3  بالتالي  و 

20000.00) د6هم.

على  ينص  الذي   :07 6قم  بند 

تم تحديد 6أ1 مال الشركة  مايلي: 

مقسمة  د6هم   (20000.00 بمشلغ 

د6هم   (00 بقيمة  حصة   (200 الى 

بالكامل  مدفوعة  الواحدة  للحصة 

السيد   : كالتالي  موزعة بي3 الشركاء 

و  حصة   ((80 خيا6  الرزاق  عشد 

السيد بغاش عمر 20 حصة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما16   04 بتا6يخ  باكادير  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 08805).

(0((I

FLASH ECONOMIE

Diorh Holding
شركة التوصية باألسهم 

تأسيس شركة

Diorh Holding

 شركة األسهم املبسطة ذات 

الشريك الوحيد

 مقرها اإلجتماعي: 14 زنقة عشد هللا 

املديوني الطابق ) الشقة 6قم 2 - 

الدا6 الشيضاء
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

534817

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   (0

املبسطة  األسهم  لشركة  األسا�سي 

باملميزات  الوحيد  الشريك  ذات 

التالية

Diorh Holding:تسمية الشركة

األسهم  شركة   : الشركة  شكل 

املبسطة ذات الشريك الوحيد

:غرض الشركة بإيجاز

يدمج  قابضة  شركة  نشاط 

املراقشة  ومهام  املجموعة  قيادة 

اإلستراتيجية و إدا6ة الشركات؛

 ، املمتلكات  على  االستحواذ 

أو  االستحواذ  طريق  عن  سيما  وال 

االكتتاب أو املساهمة في 6أ1 املال 

إدا6ة محافظ األو6اق املالية لجميع 

سيتم  التي  أو  القائمة  الشركات 

وكذلك  الخاص  حسابه  إنشاؤها 

مما6سة جميع الحقوق املرتشطة به ؛

تقديم املشو6ة واإلدا6ة واملحاسشة 

واملالية وتكنولوجيا املعلومات وغيرها 

للشركات  خاصة  املساعدات  من 

التابعة

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة
زنقة   14  : عنوا3 املقر االجتماعي 

الشقة   ( الطابق  املديوني  عشد هللا 
6قم 2 - الدا6 الشيضاء

مقدا6 6أ1 املال مع بيا3 مقدا6 

املساهمات النقدية: يتم تحديد 6أ1 

 ((0000( آالف  عشرة  بمشلغ  املال 

د6هم. وهي مقسمة إلى مائة )00)) 

نقدية)من  )أسهم  اسمية  أسهم 
)00)) د6هم  فئة واحدة بقيمة مائة 

لكل منها ، مدفوعة بالكامل ؛
يدير الشركة السيد سعيد بالل ، 
6ئيس الشركة املقيم في اقامة باهية 
 ، املنصو6ية   ،  7 فيال  بيش  كولف 

بوزنيقة
األ6باح  توزيع  يتناسب 
6أ1  في  املشا6كة  مع  واالحتياطيات 

املال ؛
على  األسا�سي  النظام  يحتوي 
شرط املوافقة املطشق على عمليات 
مجتمع  يبث  معينة.  أسهم  تفويت 
للموافقة  الطلشات  هذه  في  الشركاء 

وفقا للشروط املنصوص عليها
 في النظام األسا�سي.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 04 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

ما16 2022 تحت 6قم 8337
(0(2I

 WORLD ART CONSULTING SARL par

abréviation WACON SARL

MEK ASPHALTE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
 WORLD ART CONSULTING

 SARL par abréviation WACON
SARL

زاوية شا6ع أبي جرير الطبري 
وزنقة عشد الرحما3 ناصر، إقامة 

املنصو6، الطابق األول، الشقة 6قم 
2 ، 90000، طنجة املغرب

MEK ASPHALTE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 83) شا6ع 
ولي العهد، مركز NREA، الطابق 
األ6�سي، املكتب 6قم 3) - 90000 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

(25077
في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   (4
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
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عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 MEK  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.ASPHALTE

أعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األسفلت.

العامة  األشغال  معدات  تأجير 

وآالت الشناء..

عنوا3 املقر االجتماعي : 83) شا6ع 

الطابق   ،NREA مركز  العهد،  ولي 

 90000  -  (3 6قم  املكتب  األ6�سي، 

طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:

 SOCIETE ABMB SARL الشركة 

SARL : 33 حصة بقيمة 000.) د6هم 

للحصة .

 STE SOBELEP SARL الشركة 

د6هم   (.000 بقيمة  حصة   : 33

للحصة.

34 حصة   : السيد سعيد بوطيب 

بقيمة 000.) د6هم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

 SOCIETE ABMB SARL الشركة 

الصفوة  مكتب  عنوانه)ا)   SARL

إقامة   ،8 الشقة  االد6يسية،  موال3 
أصيلة،  زنقة  الثاني،  الطابق   ،(3

شا6ع بئر أنز6ا3 30000 فا1 املغرب.

 STE SOBELEP SARL الشركة 

عنوانه)ا) املنطقة الصناعية مجاط، 

1)3، الطابق األول، املكتب  القطعة 
6قم ) 50000 مكنا1 املغرب.

عنوانه)ا)  بوطيب  سعيد  السيد 

تجزئة املنزه 50300 بوفكرا3 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  بوطيب  سعيد  السيد 

تجزئة املنزه 50300 بوفكرا3 املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما16   02 بتا6يخ  بطنجة  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 525)25.

(0(3I

Q-TELLE SOLUTIONS SARL

Q-TELLE SOLUTIONS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

Q-TELLE SOLUTIONS SARL

 RUE MARRAKECH, RESIDENCE

 NAJD, ETAGE 4 N° 36 ، 90000،

TANGER MAROC

 Q-TELLE SOLUTIONS SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طو6 التصفية)

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي زنقة 

مراكش، إقامة النجد، طشقة 4 6قم 

31 - 90000 طنجة املغرب.

حل شركة
6قم التقييد في السجل التجا6ي 

.83707

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تقر6 حل   202( يونيو   2( املؤ6خ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

Q-TELLE SOLUTIONS SARL مشلغ 

وعنوا3  د6هم   (00.000 6أسمالها 

مقرها اإلجتماعي زنقة مراكش، إقامة 

 90000  -  31 6قم   4 طشقة  النجد، 

صعوبات   : ل  نتيجة  املغرب  طنجة 

مادية.

زنقة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

6قم   4 إقامة النجد، طشقة  مراكش، 

31 - 90000 طنجة املغرب. 

و عي3:

و عنوانه)ا)  6فيق 6حو  السيد)ة) 

 KAREL GOVAERTSSTRAAT 59/1

00)2 -- انفر1 بلجيكا كمصفي )ة) 

للشركة.

الحدود  اإلقتضاء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تشليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية : 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   (4 بتا6يخ  بطنجة  التجا6ية 

)202 تحت 6قم 2)2445.

(0(4I

شركة ابهوش للخدمات

K.L TRADING MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيي3 مسير جديد للشركة

شركة ابهوش للخدمات
شا6ع مكة عما6ة الصالحي الطابق 
االول 6قم 04 العيو3 ، 0)700، 

العيو3 املغرب
K.L TRADING MAROC شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي حي ولي 
العهد زنقة الجامع 6قم 05 - 70000 

العيو3 املغرب.
تعيي3 مسير جديد للشركة

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.(391(

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تعيي3   2022 ما16   0( املؤ6خ في 
 GILS مسير جديد للشركة السيد)ة) 
كمسير   JEAN-MARIE JACQUES

وحيد
تشعا لقشول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما16   04 االبتدائية بالعيو3 بتا6يخ 

2022 تحت 6قم 605/2022.
(0(5I

شركة الحسيمة لالستشا6ات ش.م.م

STE DAMIO RIF SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شركة الحسيمة لالستشا6ات 
ش.م.م

 RUE BEER INNZAREN N
 21 IMZOUREN، 32250، AL

HOCEIMA املغرب
 STE DAMIO RIF SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي دوا6 اعكي3 
جماعة لوطا الحسيمة الحسيمة 

32000 الحسيمة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

(10

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 ما16   23

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DAMIO RIF SARL AU
مقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

التكييف والتعشئة والتغليف

- بائع بقالة بالجملة.

دوا6   : االجتماعي  املقر  عنوا3 

الحسيمة  لوطا  جماعة  اعكي3 

الحسيمة 32000 الحسيمة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 2022 سنة .

 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:

 STE DAMIO RIF SARL الشركة

AU : 1.000 حصة بقيمة 00) د6هم 

للحصة.

 : الكموني  الرزاق  عشد  السيد 

000) بقيمة 00) د6هم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

الكموني  الرزاق  عشد  السيد 

لوطا  اعكي3 جماعة  دوا6  عنوانه)ا) 

الحسيمة 32000 الحسيمة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

الكموني  الرزاق  عشد  السيد 

لوطا  اعكي3 جماعة  دوا6  عنوانه)ا) 

الحسيمة 32000 الحسيمة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (7 بتا6يخ  بالحسيمة  االبتدائية 

فبراير 2022 تحت 6قم )314.

(0(1I
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GLOFID

MANUTENTION AMINE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

GLOFID
91) شا6ع السفير بن عائشة الطابق 

الثاني الرقم 4 ، 20300، الدا6 
الشيضاء املغرب

MANUTENTION AMINE شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي : 75 شا6ع 
)) يناير الطابق األول الشقة 196) 

- 20000 الدا6 الشيضاء املغرب.
قفل التصفية

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
.319577

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقر6   202( دجنبر   (4 في  املؤ6خ 
 MANUTENTION AMINE حل 
شركة ذات املسؤولية املحدودة مشلغ 
وعنوا3  د6هم   (0.000 6أسمالها 
يناير   (( 75 شا6ع  مقرها اإلجتماعي 
الطابق األول الشقة 196) - 20000 
املغرب نتيجة لعدم  الشيضاء  الدا6 

بلوغ األهداف السامية.
و عي3:

و  الصايف  زهراء  السيد)ة) 
عنوانه)ا) حي موالي 6شيد مجموعة 
الدا6   20000  (1 6قم   (9 زنقة   3
الشيضاء املغرب كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
بتا6يخ 4) دجنبر )202 وفي 75 شا6ع 
)) يناير الطابق األول الشقة 196) - 

20000 الدا6 الشيضاء املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 04 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

ما16 2022 تحت 6قم 5575)8.
(0(7I

STE SIMPLE CONSEIL SARL

AYOM IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE SIMPLE CONSEIL SARL
 RDC N°14 RESIDENCE ATLAS
 RUE 12 OMAR BENJELLOUN

ATLAS FES. ، 30000، فا1 املغرب
AYOM IMMOBILIER شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي محل 221 

زنقة بوشتى جامعي حي االدا6سة 
فا1 - - 30040 فا1 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
70945

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   2022 يناير   07
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 AYOM : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.IMMOBILIER
غرض الشركة بإيجاز : مقاولة في 

اشغال الشناء
منعش عقا6ي.

عنوا3 املقر االجتماعي : محل 221 
االدا6سة  حي  جامعي  بوشتى  زنقة 

فا1 - - 30040 فا1 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
السيد يونس 6كراكي : 500 حصة 

بقيمة 00) د6هم للحصة.
الحسني  االزمي  محمد  السيد 
د6هم   (00 بقيمة  حصة   250  :

للحصة.
السيد عمر د االزمي الحسني : 250 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 4 السيد يونس 6كراكي عنوانه)ا) 
4 تجزئة ابن خلدو3 شا6ع ابن  شقة 
الخطيب فا1 30040 فا1 املغرب.

الحسني  االزمي  محمد  السيد 
زنقة االسكند6ية تجزئة   9 عنوانه)ا) 
الخطيب فا1  ابن  العثمانية شا6ع 

30000 فا1 املغرب.

الحسني  االزمي  د  عمر  السيد 
 4 شقة  عمر  اقامة   (5 عنوانه)ا) 
زنقة يوسف بن تاشفي3 م ج مكنا1 

50000 مكنا1 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
 4 السيد يونس 6كراكي عنوانه)ا) 
4 تجزئة ابن خلدو3 شا6ع ابن  شقة 

الخطيب 30040 فا1 املغرب
الحسني  االزمي  د  عمر  السيد 
 4 شقة  عمر  اقامة   (5 عنوانه)ا) 
زنقة يوسف بن تاشفي3 م ج مكنا1 

50000 مكنا1 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجا6ية بفا1 بتا6يخ 20 يناير 2022 

تحت 6قم 289.
(0(8I

LA DEGUSTINE SARLAU

لديكوستين
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LA DEGUSTINE SARLAU
 TALOUJT II N° 66 AMERCHICH
 DAOUDIATE - MARRAKECH

 TALOUJT II N° 66 AMERCHICH
 DAOUDIATE - MARRAKECH،
40000، MARRAKECH MAROC
لديكوستي3 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي الرويضات 

)0 6قم 05) مراكش - 40000 
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
(2328(

في  مؤ6خ  موثق  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   ((
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

لديكوستي3.
شركة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مختصة في صنع الحلويات.
 : االجتماعي  املقر  عنوا3 
 - مراكش   (05 6قم   0( الرويضات 

40000 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:  6أسمال  مشلغ 

100.000,00 د6هم، مقسم كالتالي:
 (.000  : محسن  بشرى  السيدة 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة بشرى محسن عنوانه)ا) 
مراكش   (05 6قم   0( الرويضات 

40000 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة بشرى محسن عنوانه)ا) 
مراكش   (05 6قم   0( الرويضات 

40000 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما16   03 بتا6يخ  بمراكش  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 33507).

(0(9I

CABINET BENISSA

DOUCH SANITAIRE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

CABINET BENISSA
 Avenue Hafid Ibn Abdelbar
 Résidence Al Andalouses

 Anzarane 3ème étage N° 15
 N° 127 Tanger، 90000، Tanger

Maroc
DOUCH SANITAIRE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طو6 
التصفية)

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي املنطقة 
الصناعية كزناية قطعة 6قم 1)4 - 

90000 طنجة املغرب.
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حل شركة
6قم التقييد في السجل التجا6ي 

.812(3
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
2022 تقر6 حل  03 فبراير  املؤ6خ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
مشلغ   DOUCH SANITAIRE
وعنوا3  د6هم   (00.000 6أسمالها 
مقرها اإلجتماعي املنطقة الصناعية 
 90000  -  4(1 6قم  قطعة  كزناية 
توقف   : ل  نتيجة  املغرب  طنجة 

نشاط الشركة.
و حدد مقر التصفية ب املنطقة 
 4(1 6قم  قطعة  كزناية  الصناعية 

طنجة - 90000 طنجة املغرب. 
و عي3:

أحمد 6يا3 و عنوانه)ا)  السيد)ة) 
املنطقة الصناعية كزناية قطعة 6قم 
1)4 90000 طنجة املغرب كمصفي 

)ة) للشركة.
الحدود  اإلقتضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تشليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية : 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   (1 بتا6يخ  بطنجة  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 507).
(020I

CABINET COMTABLE SAKKAKI SARL

RENTMY CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيي3 مسير جديد للشركة

 CABINET COMTABLE SAKKAKI
SARL

 TANGER ، 90000، TANGER
MAROC

RENTMY CAR شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي شا6ع 

اليوسفية اقامة اليسر ) 6قم 8) - 
90000 طنجة املغرب.

تعيي3 مسير جديد للشركة
6قم التقييد في السجل التجا6ي 

.81533

الوحيد  الشريك  قرا6  بمقت�سى 
تم تعيي3   2022 28 فبراير  املؤ6خ في 
السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

ابوسعود شيماء كمسير وحيد
تشعا إلقالة مسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما16   03 بتا6يخ  بطنجة  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 2020.
(02(I

CABINET COMTABLE SAKKAKI SARL

CONSOBEN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CABINET COMTABLE SAKKAKI
SARL

 TANGER ، 90000، TANGER
MAROC

CONSOBEN شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي ساحة 
ابراهيم الروداني زنقة سينا اقامة 

بيتهوفن 2 الطابق 3 6قم 82 - 
90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
(25(23

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   (8
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CONSOBEN
التجا6ة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

واألعمال املختلفة.
ساحة   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
اقامة  سينا  زنقة  الروداني  ابراهيم 
بيتهوفن 2 الطابق 3 6قم 82 - 90000 

طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 
د6هم، مقسم كالتالي:

السيد أحمد ابن حما3 األشهب 
د6هم   (00 بقيمة  حصة   (.000  :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد أحمد ابن حما3 األشهب 
عنوانه)ا) اقامة الشصرة 2 ب الطابق 
الثاني 6قم 42 90000 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد أحمد ابن حما3 األشهب 
عنوانه)ا) اقامة الشصرة 2 ب الطابق 
الثاني 6قم 42 90000 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما16   03 بتا6يخ  بطنجة  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 2013.
(022I

FLASH ECONOMIE

CENTRNANON
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ETUDES LA FIDELITE
CENTRNANON

شركة ذات مسؤولية محدودة
تأسيس

لعقد  طشقا   2022/01/25 تم 
بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  وقع  عرفي 
تأسيس قواني3 شركة ذات مسؤولية 

محدودة 
سونطر نانو التسمية

ذات  شركة  القانونية  الصفة 
مسؤولية محدودة 

املعدات  استيراد  الهدف 
و  التركيب  أعمال  و  الكهربائية 
استغالل األ6ا�سي و الودائع التجا6ية 

بوجه عام. 
املدة محددة في 99 سنة.

 (00.000 في  محدد  الرأسمال 
د6هم.

الدين  نو6  السيد 
فكرو................50.000.د6هم.

.50.000 فكرو  محمد  السيد 

د6هم.

ستسير الشركة من طرف السيد 

محمد  السيد  و  فكرو  الدين  نو6 

فكرو.

 2-(7 املقر مجموعة التقدم ج ه 

الطابق الثاني سيدي البرنو�سي .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

6قم  تحت  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

534883 بتا6يخ 03/03/2022

باملحكمة  التجا6ي  السجل  تم 

6قم  تحت  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

5414)8 بتا6يخ 03/03/2022

(023I

FLASH ECONOMIE

G-TILE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ETUDES LA FIDELITE

G-TILE

شركة ذات مسؤولية محدودة

تأسيس

لعقد  طشقا   2022/02/23 تم   

بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  وقع  عرفي 

تأسيس قواني3 شركة ذات مسؤولية 

محدودة 

ج- تايل التسمية

ذات  شركة  القانونية  الصفة 

مسؤولية محدودة 

الجملة,  تجا6ة  وسطاء  الهدف 

شراء و بيع مواد الشناء

املدة محددة في 99 سنة.

 (00.000 في  محدد  الرأسمال 

د6هم.

.50.000 الشاش   مليكة  السيدة 

د6هم.

.50.000 مرافع   أمينة  السيدة 

د6هم.

ستسير الشركة من طرف السيدة 

مليكة الشاش و السيدة أمينة مرافع .

 2-(7 املقر مجموعة التقدم ج ه 

الطابق الثاني سيدي البرنو�سي .
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
6قم  تحت  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

534885 بتا6يخ 03/03/2022
باملحكمة  التجا6ي  السجل  تم 
6قم  تحت  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

5413)8 بتا6يخ 03/03/2022

(024I

soulinad.consult

MANAJIM TABIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

soulinad.consult
الطابق اآلول شا6ع االمام الشصيري 

الزنقة 145 الرقم 2 مكر6 ، 20000، 
الشيضاء املغرب

MANAJIM TABIA شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 14 زنقة 
عشد هللا املديوني الطابق ) الشقة 2 

- 20370 الدا6 الشيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

534155
في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   (0
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MANAJIM TABIA
استغالل   : غرض الشركة بإيجاز 

املعاد3 – كراء اآلالت.
زنقة   14  : عنوا3 املقر االجتماعي 
عشد هللا املديوني الطابق ) الشقة 2 - 

20370 الدا6 الشيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
السيد بوملا3 احماد : 330 حصة 

بقيمة 00) د6هم للحصة.

330 حصة   : السيد الهتوت اكرم 
بقيمة 00) د6هم للحصة.

 340  : السيد الغزواني مصطفى 
حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  اكرم  الهتوت  السيد 
ميدلت   54350 الخطيب  زنقة   3

املغرب.
عنوانه)ا)  احماد  بوملا3  السيد 
اد6يس  موالي  شا6ع   372 الرقم 

54350 ميدلت املغرب.
مصطفى  الغزواني  السيد 
عنوانه)ا) 97) نهج ابن حشو1 تجزئة 

القد1 54350 ميدلت املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
 3 السيد الهتوت اكرم عنوانه)ا) 
زنقة الخطيب 54350 ميدلت املغرب
عنوانه)ا)  احماد  بوملا3  السيد 
اد6يس  موالي  شا6ع   372 الرقم 

54350 ميدلت املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 03 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

ما16 2022 تحت 6قم 51)5)8 .

(025I

FIDUCIAIRE

نيو بات صبراوي
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE
 BD GENERAL KETTATNI IMM

 ZINA 1 APP 12 SETTAT SETTAT،
26000، SETTAT MAROC
نيو بات صبراوي شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي حي الشطوا6 
زنقة 2 6قم )) سطات حي الشطوا6 

زنقة 2 6قم )) سطات 21000 
سطات املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
192(

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   ((
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها : نيو بات 

صبراوي.
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقا6ي.
حي   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
سطات حي   (( 6قم   2 الشطوا6 زنقة 
سطات   (( 6قم   2 زنقة  الشطوا6 

21000 سطات املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
 (.000  : السيد الزيتوني صبراوي 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد الزيتوني صبراوي عنوانه)ا) 
 2 الرقم  مرجانة  زنقة  ميمونة  حي 

سطات 21000 سطات املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الزيتوني صبراوي عنوانه)ا) 
 2 الرقم  مرجانة  زنقة  ميمونة  حي 

سطات 21000 سطات املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   28 االبتدائية بسطات بتا6يخ 

2022 تحت 6قم 48/22.
(021I

IMAD AMRAR

STE FDK DE LOGISTIQUE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

IMAD AMRAR
 APPARTEMENT N 05

 IMMEUBLE N 6 RÉSIDENCE

 ABIDA AV ABI BAKR ESSADIK
 LABITA FES، 30000، FES

MAROC
STE FDK DE LOGISTIQUE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 6قم 0) 
شا6ع أكنسو1 6قم 4) السعادة 

فا1 - 30000 فا1 املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

7(417
في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   202( أكتوبر   27
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. FDK DE LOGISTIQUE
بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
للفواكه  بالجملة  وششه  بالتجزئة 

والفواكه املجففة
.
ً
 و نقل بضائع أقل من 5) طنا

 (0 6قم   : عنوا3 املقر االجتماعي 
السعادة   (4 6قم  أكنسو1  شا6ع 

فا1 - 30000 فا1 املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
السيد الدقداقي فؤاد : 500 حصة 

بقيمة 00) د6هم للحصة.
 500  : محمد  الدقداقي  السيد 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  فؤاد  الدقداقي  السيد 
 2 4)السعادة  زنقة   2 السعادة  حي 

فا1 30000 فا1 املغرب .
السيد الدقداقي محمد عنوانه)ا) 
فناسة  الرحما3  عشد  سيدي  دوا6 
مرنيسة تاونات 30000 فا1 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
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عنوانه)ا)  فؤاد  الدقداقي  السيد 
 2 4)السعادة  زنقة   2 السعادة  حي 

فا1 30000 فا1 املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   22 بتا6يخ  بفا1  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 937.
(027I

CABINET BENISSA

CUETARIBI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CABINET BENISSA
 Avenue Hafid Ibn Abdelbar
 Résidence Al Andalouses

 Anzarane 3ème étage N° 15
 N° 127 Tanger، 90000، Tanger

Maroc
CUETARIBI شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طو6 التصفية)
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي املنطقة 
الصناعية كزناية قطعة 6قم 1)4 - 

90000 طنجة املغرب.
حل شركة

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.84559

الوحيدا  الشريك  قرا6  بمقت�سى 
تقر6 حل   2022 ما16   04 ملؤ6خ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
مشلغ   CUETARIBI الوحيد  الشريك 
وعنوا3  د6هم   (0.000 6أسمالها 
مقرها اإلجتماعي املنطقة الصناعية 
 90000  -  4(1 6قم  قطعة  كزناية 
توقف   : ل  نتيجة  املغرب  طنجة 

نشاط الشركة.
و حدد مقر التصفية ب املنطقة 
 -  4(1 الصناعية كزناية قطعة 6قم 

90000 طنجة املغرب. 
و عي3:

و  األشهب  صابر  السيد)ة) 
املنطقة الصناعية كزناية  عنوانه)ا) 
طنجة   90000  4(1 6قم  قطعة 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.
الحدود  اإلقتضاء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تشليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية : 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   (1 بتا6يخ  بطنجة  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 501).

(028I

FIDUCIAIRE

ليون برومسيو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE
 BD GENERAL KETTATNI IMM

 ZINA 1 APP 12 SETTAT SETTAT،
26000، SETTAT MAROC
ليو3 برومسيو شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي الطابق 

الثاني د6ب الصابو3 زنقة حنصالي 
6قم 09 سطات الطابق الثاني د6ب 

الصابو3 زنقة حنصالي 6قم 09 
سطات 21000 سطات املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

1493
في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   202( أبريل   (9
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
ليو3   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

برومسيو.
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقا6ي.
الطابق   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
زنقة حنصالي  الصابو3  د6ب  الثاني 
سطات الطابق الثاني د6ب   09 6قم 
 09 6قم  حنصالي  زنقة  الصابو3 

سطات 21000 سطات املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (0.000 الشركة:  6أسمال  مشلغ 

د6هم، مقسم كالتالي:

50 حصة   : السيد ابراهيم غادي 

بقيمة 00) د6هم للحصة.

 50  : السيد يوسف اوالد العالية 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  غادي  ابراهيم  السيد 

 802 الرقم  ب  بلوك   2 الكمال  حي 

سطات 21000 سطات املغرب.

العالية  اوالد  يوسف  السيد 

22 د6ب سكو6يي3 سطات  عنوانه)ا) 

21000 سطات املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  غادي  ابراهيم  السيد 

 802 الرقم  ب  بلوك   2 الكمال  حي 

سطات 21000 سطات املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   28 بتا6يخ  االبتدائية بسطات 

)202 تحت 6قم 201/21.

(029I

CABINET BENISSA

BOULANGER MEALLAM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

CABINET BENISSA

 Avenue Hafid Ibn Abdelbar

 Résidence Al Andalouses

 Anzarane 3ème étage N° 15

 N° 127 Tanger، 90000، Tanger

Maroc

BOULANGER MEALLAM شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طو6 

التصفية)

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 27) شا6ع 

حافظ ابن عشد الشا6 اقامة االندلس 

الظابق الثالث 6قم 5) - 90000 

طنجة املغرب.

حل شركة
6قم التقييد في السجل التجا6ي 

.93449

الوحيدا  الشريك  قرا6  بمقت�سى 
تقر6 حل   202( دجنبر   22 ملؤ6خ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
مشلغ   BOULANGER MEALLAM
وعنوا3  د6هم   (0.000 6أسمالها 
شا6ع حافظ   (27 مقرها اإلجتماعي 
ابن عشد الشا6 اقامة االندلس الظابق 
طنجة   90000  -  (5 6قم  الثالث 
نشاط  توقف   : ل  نتيجة  املغرب 

الشركة.
و حدد مقر التصفية ب 27) شا6ع 
حافظ ابن عشد الشا6 اقامة االندلس 
 90000  -  (5 6قم  الثالث  الظابق 

طنجة املغرب. 
و عي3:

بعشيش  املعلم  محمد  السيد)ة) 
ابن  حافظ  شا6ع   (27 عنوانه)ا)  و 
الظابق  االندلس  اقامة  الشا6  عشد 
الثالث 6قم 5) 90000 طنجة املغرب 

كمصفي )ة) للشركة.
الحدود  اإلقتضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تشليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية : 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   22 بتا6يخ  بطنجة  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 251).

(030I

TARIK BOUABDELLAOUI

STE SMART PAPER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TARIK BOUABDELLAOUI
 Hay angad rue c18 n41 lazaret ،

60000، Oujda Maroc
STE SMART PAPER شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 78 شا6ع 
الفهد حي محمد بلخضر وجدة - 

10000 وجدة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
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6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

3890(

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعداد القانو3   2022 فبراير   (0

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SMART PAPER

بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

 + املعلوميات  و  املكاتب  مستلزمات 

مفاوض .

78 شا6ع  عنوا3 املقر االجتماعي : 

 - وجدة  بلخضر  محمد  حي  الفهد 

10000 وجدة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:

 (.000  : محمد  لو6ادي  السيد 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  محمد  لو6ادي  السيد 

 ( 6قم  د)  زنقة  بلخضر  محمد  حي 

وجدة 10000 وجدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  محمد  لو6ادي  السيد 

 ( 6قم  د)  زنقة  بلخضر  محمد  حي 

وجدة 10000 وجدة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما16   03 بتا6يخ  بوجدة  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 757.

(03(I

ديوا3 الخدمات

STE TRAVAUX MAROC BIO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ديوا3 الخدمات
شا6ع محمد الخامس 6قم 94 سيدي 

قاسم ، 1000)، سيدي قاسم 
املغرب

 STE TRAVAUX MAROC BIO
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي دوا6 
الفقرة الفحليي3 بير الطالب - 
1000) سيدي قاسم املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
29099

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   23
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TRAVAUX MAROC BIO
التجا6ة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
او  مختلفة  التفاوضية-اشغال 

بنايات-مستلزمات املكتب.
دوا6   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
الفقرة الفحليي3 بير الطالب - 1000) 

سيدي قاسم املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
 500  : بومقيس  بوشتى  السيد 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة.
 500  : الكرش  ناجية  السيدة 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد بوشتى بومقيس عنوانه)ا) 
الطالب  بير  الفحليي3  الفقرة  دوا6 

1000) سيدي قاسم املغرب.

ناجية الكرش عنوانه)ا)  السيدة 
از6و   53(00 احداف   ( اال6ز   (0(

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد بوشتى بومقيس عنوانه)ا) 
الطالب  بير  الفحليي3  الفقرة  دوا6 

1000) سيدي قاسم املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 03 االبتدائية بسيدي قاسم بتا6يخ 

ما16 2022 تحت 6قم 10.
(032I

SAMIR FIDUCIAIRE

كواال بريسينغ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

SAMIR FIDUCIAIRE
 RUE GHANA, IMM 8, APPT 3,
 3EME ETAGE, VN, ، 50000،

MEKNES MAROC
كواال بريسينغ شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي : 6قم 9)، 
زنقة الفوت م.ج مكنا1 - 50000 

مكنا1 املغرب.
قفل التصفية

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
.(9935

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
2022 تقر6 حل  )) فبراير  املؤ6خ في 
كواال بريسينغ شركة ذات املسؤولية 
 (00.000 6أسمالها  مشلغ  املحدودة 
اإلجتماعي  مقرها  وعنوا3  د6هم 
مكنا1  م.ج  الفوت  زنقة   ،(9 6قم 
نتيجة  املغرب  مكنا1   50000  -

اللقفل النهائي.
و عي3:

تمسماني  العزيز  عشد  السيد)ة) 
الفوت  زنقة   ،(9 6قم  عنوانه)ا)  و 
50000 مكنا1 املغرب  م.ج مكنا1 

كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
بتا6يخ )) فبراير 2022 وفي 6قم 9)، 
 50000  - زنقة الفوت م.ج مكنا1 

مكنا1 املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما16   04 بتا6يخ  بمكنا1  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 19.
(033I

CABINET BENISSA

SITEL COR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CABINET BENISSA
 Avenue Hafid Ibn Abdelbar
 Résidence Al Andalouses

 Anzarane 3ème étage N° 15
 N° 127 Tanger، 90000، Tanger

Maroc
SITEL COR شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طو6 التصفية)
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 27) شا6ع 
حافظ ابن عشد الشا6 اقامة االندلس 

الظابق الثالث 6قم 5) - 90000 
طنجة املغرب.

حل شركة
6قم التقييد في السجل التجا6ي 

.92205
الوحيدا  الشريك  قرا6  بمقت�سى 
تقر6 حل   2022 ما16   04 ملؤ6خ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
مشلغ   SITEL COR الوحيد  الشريك 
وعنوا3  د6هم   (00.000 6أسمالها 
شا6ع حافظ   (27 مقرها اإلجتماعي 
ابن عشد الشا6 اقامة االندلس الظابق 
طنجة   90000  -  (5 6قم  الثالث 
نشاط  توقف   : ل  نتيجة  املغرب 

الشركة.
و حدد مقر التصفية ب 27) شا6ع 
حافظ ابن عشد الشا6 اقامة االندلس 
 90000  -  (5 6قم  الثالث  الظابق 

طنجة املغرب. 
و عي3:

السيد)ة) عزيز ستيل و عنوانه)ا) 
الشا6  عشد  ابن  حافظ  شا6ع   (27
6قم  الثالث  الظابق  االندلس  اقامة 
املغرب كمصفي  طنجة   90000  (5

)ة) للشركة.
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الحدود  اإلقتضاء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تشليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية : 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما16   02 بتا6يخ  بطنجة  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 980).

(034I

LAMAN EXPERTISE

E.C INVESTISSEMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LAMAN EXPERTISE

 Résidence Riad Arfoud, Imm. 8,

 Bureau N° 9, Rue Mouzdalifa,

 Aarset Sinko ، 40000،

Marrakech Maroc

E.C INVESTISSEMENT شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي مكتب 6قم 

2) مكتب C5 عما6ة ج عرصة سنكو 

4 شا6ع املزدلفة مراكش - 40000 

مراكش املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

(2333(

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 ما16   0(

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 E.C  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.INVESTISSEMENT

دا6   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الضيافة.

مكتب   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
عما6ة ج عرصة   C5 مكتب   (2 6قم 
 - مراكش  املزدلفة  شا6ع   4 سنكو 

40000 مراكش املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
كخوازي  سيمو3  ا6يك  السيد 
 75000 .فرنسا  با6يس  عنوانه)ا) 

با6يس فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
كخوازي  سيمو3  ا6يك  السيد 
 75000 .فرنسا  با6يس  عنوانه)ا) 

با6يس فرنسا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما16   04 بتا6يخ  بمراكش  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 33553).
(035I

EUREXMA

LOGISTICAMED MAROC
إعال3 متعدد القرا6ات

EUREXMA
 BD ABDELMOUMEN (87

 RES WALIL 3EME ETAGE 75
 BD ANFA ANGLE CLOS DE

 PROVENCE 9EME ETG APPT
 B108، 20000، CASABLANCA

MAROC
 LOGISTICAMED MAROC

»شركة ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوا3 مقرها االجتماعي: زاوية 

شا6ع الكو6نيش وزنقة أبو الوقت 
إقامة اليخت عما6ة F الطابق 

الرابع الدا6 الشيضاء - 20000 الدا6 
الشيضاء املغرب.

»إعال3 متعدد القرا6ات«
6قم التقييد في السجل التجا6ي: 

.450537
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
تم اتخاذ   2022 ما16   02 املؤ6خ في 

القرا6ات التالية: 

قرا6 6قم ): الذي ينص على مايلي: 

تفويت حصص اإلجتماعية

قرا6 6قم 2: الذي ينص على مايلي: 

عضوية شريك جديد 

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند 6قم 3: الذي ينص على مايلي: 

تحديث النظام األسا�سي

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 03 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

ما16 2022 تحت 6قم 5457)8.

(031I

SAMIR FIDUCIAIRE

سويم كار
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

SAMIR FIDUCIAIRE

 RUE GHANA, IMM 8, APPT 3,

 3EME ETAGE, VN, ، 50000،

MEKNES MAROC

سويم كا6 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي املحل 

الكائن بحي املنصو6، 6قم )، توسيع 

03، مكنا1 - 50000 مكنا1 

املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
6قم التقييد في السجل التجا6ي 

.5(097

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤ6خ في 09 فبراير 2022 تم تحويل 

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

 ،( »املحل الكائن بحي املنصو6، 6قم 

توسيع 03، مكنا1 - 50000 مكنا1 

املغرب« إلى »مرآب في الطابق األ6�سي 

 ،2 التضامن  تجزئة   ،(25 6قم 

مكنا1. - 50000 مكنا1 املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما16   04 بتا6يخ  بمكنا1  التجا6ية 

2022 تحت 6قم )89.

(037I

ائتمانية الفضيلة

LE TSAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية الفضيلة
6قم 529 شقة 6قم 4 الطابق 

2 الوحدة 5 شا6ع عالل الفا�سي 
مراكش ، 40070، مراكش املغرب
LE TSAR شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي محل 
بالطابق األ6�سي فيال 6قم )9 تجزئة 
القيرواني اكيوض - 41000 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
(233((

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   04
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 LE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TSAR
صاحب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مقهى
- ممول الحفالت.

محل   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
تجزئة   9( بالطابق األ6�سي فيال 6قم 
41000 مراكش   - القيرواني اكيوض 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
 (.000  : نوفل  العسول  السيد 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
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عنوانه)ا)  نوفل  العسول  السيد 
فيال 6قم )9 تجزئة القيرواني اكيوض 

40000 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  نوفل  العسول  السيد 
فيال 6قم )9 تجزئة القيرواني اكيوض 

40000 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما16   03 بتا6يخ  بمراكش  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 33525).

(038I

FITREC SARL.AU

OZA SERVICE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FITREC SARL.AU
 AVENUE DES FAR IMM

 ISMAILIA N°AE TETOUAN ،
93000، TETOUAN MAROC
OZA SERVICE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 1) شا6ع 
الجامعة العربية سيدي طلحة - 

93000 تطوا3 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
8(07(

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   (0
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 OZA  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.SERVICE
وساطة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تحويل االموال.

1) شا6ع  عنوا3 املقر االجتماعي : 
 - طلحة  سيدي  العربية  الجامعة 

93000 تطوا3 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
حصة   (.000  : زيدا  منير  السيد 

بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
حي  عنوانه)ا)  زيدا  منير  السيد 
احريق شا6ع النسيم زنقة 0) 6قم 2) 
50)93 مرتيل  ط ) شقة 3 - ما6تيل 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
حي  عنوانه)ا)  زيدا  منير  السيد 
احريق شا6ع النسيم زنقة 0) 6قم 2) 
50)93 مرتيل  ط ) شقة 3 - ما6تيل 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما16   0( االبتدائية بتطوا3 بتا6يخ 

2022 تحت 6قم )70.
(039I

ACCOUNTING CONSULTION COMPANY

 ETABLISSEMENT SCOLAIRE
PRIVE OPEN MIND

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االجتماعي للشركة

 ACCOUNTING CONSULTION
COMPANY

 DERB LEGHRABLI BIN 9
 LAMDOUN FES ، 30110، FES

MAROC
 ETABLISSEMENT SCOLAIRE

PRIVE OPEN MIND شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 9 بن 
ملدو3 د6ب الغرابلي املدينة القديمة 
الطابق األول فا1 - 30000 فا1 

املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.10(07

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

)202 تم تحويل  )2 يونيو  املؤ6خ في 

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

املدينة  الغرابلي  د6ب  ملدو3  بن   9«

القديمة الطابق األول فا1 - 30000 

6ابحة  »تجزئة  إلى  املغرب«  فا1 

 - فا1  بنسودة  زواغة   92 قطعة 

30000 فا1 املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   28 بتا6يخ  بفا1  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 014).

(040I

ACCOUNTING CONSULTION COMPANY

 ETABLISSEMENT SCOLAIRE
PRIVE OPEN MIND

شركة ذات املسؤولية املحدودة
6فع 6أسمال الشركة

 ACCOUNTING CONSULTION

COMPANY

 DERB LEGHRABLI BIN 9

 LAMDOUN FES ، 30110، FES

MAROC

 ETABLISSEMENT SCOLAIRE

PRIVE OPEN MIND شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 9 بن 

ملدو3 د6ب الغرابلي املدينة القديمة 

الطابق األول فا1 - 30000 فا1 

املغرب.
6فع 6أسمال الشركة

6قم التقييد في السجل التجا6ي 

.10(07

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم   2022 يناير   05 في  املؤ6خ 
قد6ه  بمشلغ  الشركة  6أسمال  6فع 

من  أي  د6هم«   (.800.000«

 (.900.000« إلى  د6هم«   (00.000«

تقديم حصص   : عن طريق  د6هم« 

نقدية أو عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   28 بتا6يخ  بفا1  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 014).

(04(I

FIDUCIAIRE GESTION ZIADI

MISS JIHAN CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

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

MISS JIHAN CAR شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي حي 

السواني 4 فيال 6قم ) طنجة طنجة 

90000 املغرب طنجة 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

(20789

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعداد القانو3   202( شتنبر   27

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 MISS  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.JIHAN CAR

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيا6ات بدو3 سائق.

حي   : االجتماعي  املقر  عنوا3 

) طنجة طنجة  فيال 6قم   4 السواني 

90000 املغرب طنجة .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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الشركة:  6أسمال  مشلغ 
100.000,00 د6هم، مقسم كالتالي:

 (.000  : عزوز  جيها3  السيدة 
حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة جيها3 عزوز عنوانه)ا) حي 
السواني 4 فيال 6قم ) طنجة 90000 

طنجة املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة جيها3 عزوز عنوانه)ا) حي 
السواني 4 فيال 6قم ) طنجة 90000 

طنجة املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر   (3 بتا6يخ  بطنجة  التجا6ية 

)202 تحت 6قم 8970.
(042I

REVI-CO CONSEIL ET FORMATION

كريطاكري
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 REVI-CO CONSEIL ET
FORMATION

 AVENUE PRINCE MOULAY 20
 ABDELLAH 4 EME ETAGE
 BUREAU 7V.N. MEKNES ،

50000، meknes maroc
كريطاكري شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي شقة 
٢ الطابق ٢ عما6ة ١١ مرجا3 ٢ 
مكنا1 - 50000 مكنا1 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
551(5

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   2022 يناير   (5
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

كريطاكري.
غرض الشركة بإيجاز : بيع و شراء 

و تسويق املنتجات الكيميائية
مكتب الد6اسة

االستيراد و التصدير.
 ٢ شقة   : عنوا3 املقر االجتماعي 
الطابق ٢ عما6ة ١١ مرجا3 ٢ مكنا1 

- 50000 مكنا1 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
 (.000  : كريطة  زكا6ياء  السيد 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  كريطة  زكا6ياء  السيد 
املعمو6ة   301 6قم  العسكري  الحي 

000)) سال املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  كريطة  زكا6ياء  السيد 
املعمو6ة   301 6قم  العسكري  الحي 

000)) سال املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما16   04 بتا6يخ  بمكنا1  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 891.
(043I

ديوا3 الخدمات

STE B.TORREZ LOGESTIC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ديوا3 الخدمات
شا6ع محمد الخامس 6قم 94 سيدي 

قاسم ، 1000)، سيدي قاسم 
املغرب

 STE B.TORREZ LOGESTIC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طو6 التصفية)
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي مركز 

اللة ميمونة سوق اال6بعاء الغرب - 
4304) سوق اال6بعاء املغرب.

حل شركة
6قم التقييد في السجل التجا6ي 

.21(73
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
2022 تقر6 حل  )2 فبراير  املؤ6خ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 STE B.TORREZ الوحيد  الشريك 
LOGESTIC مشلغ 6أسمالها 00.000) 
د6هم وعنوا3 مقرها اإلجتماعي مركز 
 - الغرب  اللة ميمونة سوق اال6بعاء 
املغرب نتيجة  4304) سوق اال6بعاء 

ل : االفال1.
مركز  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 - الغرب  اللة ميمونة سوق اال6بعاء 

4304) سوق اال6بعاء املغرب. 
و عي3:

و  برحوم  محمد  السيد)ة) 
سوق  ميمونة  اللة  مركز  عنوانه)ا) 
اال6بعاء الغرب 4304) سوق اال6بعاء 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.
الحدود  اإلقتضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تشليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 
اال6بعاء  سوق  ميمونة  اللة  مركز   :

الغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
الغرب  اال6بعاء  بسوق  االبتدائية 
6قم  تحت   2022 فبراير   25 بتا6يخ 

.2022/24/25
(044I

DOMAINE PALM MARRAKECH SA

 DOMAINE PALM
MARRAKECH
شركة املساهمة

خفض 6أسمال الشركة

 DOMAINE PALM MARRAKECH
SA

كيلومتر 2) طريق إميزميز،جماعة 
تمصلوحت ، 40000، مراكش 

املغرب
 DOMAINE PALM MARRAKECH

شركة املساهمة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي كيلومتر 2) 
طريق إميزميز،جماعة تمصلوحت - 

40000 مراكش املغرب.
خفض 6أسمال الشركة

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.23(25

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   2022 يناير   3( في  املؤ6خ 
بمشلغ  الشركة  6أسمال  خفض 
أي  د6هم«   80.554.000« قد6ه 
إلى  د6هم«   837.203.300« من 
 : عن طريق  د6هم«   751.149.300«

تخفيض عدد األسهم.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما16   04 بتا6يخ  بمراكش  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 33579).

(045I

EUROMED COMPTA-SARL

 CAFE L›WANASA AIT
OURIR

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

EUROMED COMPTA-SARL
 Bureau N° 4 1er etage Imm

 N° 1106 Lot Al Massar
 QI Marrakech ، 40000،
MARRAKECH MAROC

 CAFE L’WANASA AIT OURIR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي محل 
عما6ة النزهة 6قم 0) ايت او6ير 

مراكش - 42050 ايت او6ير املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
(23285

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   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  متشوعة  الشركة  تسمية 
 CAFE  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.L’WANASA AIT OURIR
مقهي   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ومطعم.
محل   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
او6ير  ايت   (0 6قم  النزهة  عما6ة 

مراكش - 42050 ايت او6ير املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
 (.000  : العاتي  فيصل  السيد 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  العاتي  فيصل  السيد 
املسيرة ) اقامة الهدي 498 شقة 2) 

مراكش 40000 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  العاتي  فيصل  السيد 
املسيرة ) اقامة الهدي 498 شقة 2) 

مراكش 40000 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما16   03 بتا6يخ  بمراكش  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 33509).
(041I

EUREXMA

DOORLIFE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

EUREXMA
 BD ABDELMOUMEN (87

 RES WALIL 3EME ETAGE 75
 BD ANFA ANGLE CLOS DE

 PROVENCE 9EME ETG APPT
 B108، 20000، CASABLANCA

MAROC
DOORLIFE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي ممر 

ميموزا 6قم 30 الطابق األول عي3 
السشع - 20000 الدا6 الشيضاء 

املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
6قم التقييد في السجل التجا6ي 

.280813
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تحويل   2022 يناير   20 املؤ6خ في 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
الطابق األول   30 »ممر ميموزا 6قم 
الدا6 الشيضاء   20000  - عي3 السشع 
املغرب« إلى »زاوية ممر طائر الفينيق 
و ممر الحدائق عي3 السشع متجر 6قم 

) - 20000 الدا6 الشيضاء املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 03 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

ما16 2022 تحت 6قم 5415)8.

(047I

INFOPLUME

GROUPE MEUBLE SEGON
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

INFOPLUME
49) شا6ع محمد الخامس اقامة 

ميموزا ) 6قم 7) ، 90000، طنجة 
املغرب

 GROUPE MEUBLE SEGON
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا3 مقرها االجتماعي 27 زنقة 
املنصو6 الذهبي - 90000 طنجة 

املغرب.
توسيع نشاط الشركة

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.99297

الوحيد  الشريك  قرا6  بمقت�سى 
تمت   2022 فبراير   02 في  املؤ6خ 
نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
و  التقنية،  املعدات  شراء  و  بيع 
والتجا6ة  والبرمجيات  املعلوميات 

بشكل عام.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
ما16   0( بتا6يخ  بطنجة  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 444)924-25).

(048I

ATALI EXPANSION

ATALI EXPANSION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ATALI EXPANSION

ملتقى شا6ع السفير بن عائشة 

 E وزنقة عمرو بن العاص العما6ة

الطابق 3 6قم 1) الصخو6 السوداء 

، 20230، الدا6الشيضاء املغرب

ATALI EXPANSION شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طو6 التصفية)

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي ملتقى 

شا6ع السفير بن عائشة وزنقة عمرو 

بن العاص العما6ة E الطابق 3 6قم 

1) الصخو6 السوداء - 20290 

الدا6الشيضاء املغرب.

حل شركة
6قم التقييد في السجل التجا6ي 

.358917

الوحيدا  الشريك  قرا6  بمقت�سى 

تقر6 حل   2022 يناير   (5 في  ملؤ6خ 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

 ATALI الوحيد  الشريك  ذات 

6أسمالها  مشلغ   EXPANSION

مقرها  وعنوا3  د6هم   (00.000

بن  السفير  شا6ع  ملتقى  اإلجتماعي 

العاص  بن  عمرو  وزنقة  عائشة 
العما6ة E الطابق 3 6قم 1) الصخو6 

الدا6الشيضاء   20290  - السوداء 

: االفتقا6 إلى املوا6د  املغرب نتيجة ل 

املالية و الخسائر املتراكمة.

ملتقى  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

شا6ع السفير بن عائشة وزنقة عمرو 

6قم   3 الطابق   E بن العاص العما6ة 

 20290  - السوداء  الصخو6   (1

الدا6الشيضاء املغرب. 

و عي3:

و  علي  ايت  مريم  السيد)ة) 

عنوانه)ا) زنقة ابن املعتز شقة 7طابق 

الدا6الشيضاء   20300 بلفدير   3

املغرب كمصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تشليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (1 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

فبراير 2022 تحت 6قم 2)32)8.
(049I

H.MANAGEST

BELEF
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

H.MANAGEST
 AVENUE KENNEDY IMM

 ESSALAM APPT N° 07 ، 46000،
SAFI MAROC

BELEF شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طو6 التصفية)
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 6قم 9 زنقة 
الوفاق حي السالم - 41000 اسفي 

املغرب.
حل شركة

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.4959

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقر6   2022 فبراير   04 في  املؤ6خ 
ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 
مشلغ   BELEF الوحيد  الشريك  ذات 
وعنوا3  د6هم   (0.000 6أسمالها 
9 زنقة الوفاق  مقرها اإلجتماعي 6قم 
املغرب  اسفي   41000  - السالم  حي 
االهداف  تحقيق  عدم   : ل  نتيجة 

املرتقشة.
 9 6قم  التصفية ب  مقر  و حدد 
 41000  - السالم  حي  الوفاق  زنقة 

اسفي املغرب. 
و عي3:

و  سعنا3  نو6الدين  السيد)ة) 
تجزئة كوا6 حي نجاح   42 عنوانه)ا) 
االمير 41000 اسفي املغرب كمصفي 

)ة) للشركة.
الحدود  اإلقتضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
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تشليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية : 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما16   0( بتا6يخ  بآسفي  االبتدائية 

2022 تحت 6قم 92).

(050I

cabinet fiduciaire zghoud

STE LERSIBAR SARL
إعال3 متعدد القرا6ات

cabinet fiduciaire zghoud
 AVE ABI HASSAN CHADILI
 RESIDENCE EDDAI N°2 ،
90010، TANGER MAROC

STE LERSIBAR SARL »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوا3 مقرها االجتماعي: 21 شا6ع 

برشلونة - 90000 طنجة املغرب.
»إعال3 متعدد القرا6ات«

6قم التقييد في السجل التجا6ي: 
.(417

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤ6خ في 0) فبراير 2022

تم اتخاذ القرا6ات التالية: 
قرا6 6قم اعال3 وفاة شريك: الذي 
ينص على مايلي: على إثر وفاة السيد 
عودا علي تمت إجراأت اإل6اث حسب 
القانو3 اإلسالمي كناش التركات 6قم 
عودا   414 6قم   483 صحيفة   227
 (11 حصة عودا سناء   (11 لطيفة 
حصة عودا   333 حصة عودا فريد 
6شيد 333حصة و6ثة عودا 2 حصة 
قرا6 6قم تعي3 مسيرين جدد: الذي 
تعي3 لطيفة عودا;  ينص على مايلي: 
عودا  عودا;6شيد  عودا;فريد  سناء 

مسيرين جدد ملدة غير محددة 
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
على  ينص  الذي   :(-41 6قم  بند 

مايلي: تحي3 النظام األسا�سي
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما16   02 بتا6يخ  بطنجة  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 975).

(05(I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

MAREYAGE DAKHLA
إعال3 متعدد القرا6ات

DAKHLA MULTISERVICES SARL

 N 46 AVENUE EL WALAA RUE

 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA MAROC

MAREYAGE DAKHLA »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد«

وعنوا3 مقرها االجتماعي: شا6ع 

محمد حسن الوزاني 6قم )0 

الداخلة - 73000 الداخلة املغرب.

»إعال3 متعدد القرا6ات«

6قم التقييد في السجل التجا6ي: 

.7475

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤ6خ في 2) دجنبر 7)20

تم اتخاذ القرا6ات التالية: 

قرا6 6قم ): الذي ينص على مايلي: 

اإلجتماعية  الحصص  تفويتكافة 

ابيهم  املكتتشة في اسم السيد السيد: 

000.) حصة  حرمة هللا, واملتمثلة في 

د6هم للواحدة لفائدة   (00 من فئة 

السيد : حرمة هللا محمد االمي3.

قرا6 6قم 2: الذي ينص على مايلي: 

استقالة السيد : ابيهم حرمة هللا من 

مهام تسيير الشركة

قرا6 6قم 3: الذي ينص على مايلي: 

محمد  هللا  حرمة  السيد:  وتعيي3   ,

االمي3 كمسير جديد للشركة ملدة غير 

محددة 

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند 6قم ): الذي ينص على مايلي: 

تغيير القانو3 االسا�سي للشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (8 بتا6يخ  الدهب  بوادي  االبتدائية 

دجنبر 7)20 تحت 6قم 059).

(052I

EUREXMA

LOGIQ DIGITAL AFRICA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

6فع 6أسمال الشركة

EUREXMA
 BD ABDELMOUMEN (87

 RES WALIL 3EME ETAGE 75
 BD ANFA ANGLE CLOS DE

 PROVENCE 9EME ETG APPT
 B108، 20000، CASABLANCA

MAROC
LOGIQ DIGITAL AFRICA شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي زنقة 

6كراكة إقامة الكو6نيش عما6ة 6قم 
2 الطابق األسفل بو6كو3 - 20000 

الدا6 الشيضاء املغرب.
6فع 6أسمال الشركة

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.390593

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
6فع  تم   2022 فبراير   27 في  املؤ6خ 
6أسمال الشركة بمشلغ قد6ه »25.000 
إلى  د6هم« أي من »00.000) د6هم« 
»25.000) د6هم« عن طريق : تقديم 

حصص نقدية أو عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 0( بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

ما16 2022 تحت 6قم 5028)8.

(053I

بروفيد خدمات متعددة ش.م.م ش و

FRESCA Y MAS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

بروفيد خدمات متعددة ش.م.م 
ش و

شا6ع محمد داود اقامة بد6طابق 
فوق ا6�سي 6قم 3 تطوا3 ، 93040، 

تطوا3 املغرب
FRESCA Y MAS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي ح عمرو 
ابن العاص طابق : 6قم 9 - 93000 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
(25009

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   09
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. FRESCA Y MAS
غرض الشركة بإيجاز : استيٌراد و 

ٌ
تجا6ة الفواكه و الخضر الطر ية

استيٌراد و توز يٌع مختلف املنتجات 
ٌ
الفالحية

بجميٌع  م 
ٌ
القيا عامة،  بصفة  و 

، املنقولة و غيٌر
ٌ
ت التجا6ية

ٌ
العمليا

املنقولة التي لها صلة مشاشرة أو 
غيٌر مشاشرة بهدف الشركة قصد

كل  و  تنميٌتها  و  نجاحها  تحقيٌق 
االسهامات املشاشرة و غيٌر املشاشرة
 املتاحة.

ٌ
بكل االشكال القانونية

ح عمرو   : عنوا3 املقر االجتماعي 
 93000  -  9 6قم   : ابن العاص طابق 

طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
 500  : جيد  الصمد  عشد  السيد 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة.
500 حصة   : السيد محمد عزوز 

بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عشد الصمد جيد عنوانه)ا) 
شا6ع دمشق 6قم 88 93000 تطوا3 

املغرب.
عنوانه)ا)  عزوز  محمد  السيد 
 93000  3 6قم   4 شا6ع اسوا3 زنقة 

تطوا3 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
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عنوانه)ا)  عزوز  محمد  السيد 
 93000  3 6قم   4 شا6ع اسوا3 زنقة 

تطوا3 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما16   0( بتا6يخ  بطنجة  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 417)25.

(054I

afaqconseil

 SOCIETE ALAATAE
IMMOBILIER

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

afaqconseil
 N°257 Q.I SIDI GHANEM

 BUREAU N°9 ETAGE 2
 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
 SOCIETE ALAATAE

IMMOBILIER شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي طريق 

مسلم تجزئة بوكا6 الطابق 3 الشقة 
6قم 4) باب دكالة مراكش - 40000 

مراكش مغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
(23293

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   09
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
متشوعة  الشركة  تسمية 
بمختصر  اإلقتضاء  عند 
 SOCIETE ALAATAE  : تسميتها 

.IMMOBILIER
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقا6ي.

طريق   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
الشقة   3 مسلم تجزئة بوكا6 الطابق 
 40000 4) باب دكالة مراكش -  6قم 

مراكش مغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
 (.000  : السيدة ايتعي�سى لحسن 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد ايتعي�سى لحسن عنوانه)ا) 
 21000 اقامة سو6يزيي   2 فرح  حي 

سطات املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ايتعي�سى لحسن عنوانه)ا) 
 21000 اقامة سو6يزيي   2 فرح  حي 

سطات املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما16   03 بتا6يخ  بمراكش  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 3)335).
(055I

AL HUDA CONSEIL SARL

 AL MOUSTAKBAL LI
TAWDIF

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االجتماعي للشركة

AL HUDA CONSEIL SARL
)7 شا6ع محمد الز6قطوني اقامة 

كوثر الشقة 9 ، 30000، فا1 
املغرب

 AL MOUSTAKBAL LI TAWDIF
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي الرقم 3 
د6ب فياللة فا1 الجديد - 30000 

فا1 املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.14009

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤ6خ في 01 دجنبر )202 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
»الرقم 3 د6ب فياللة فا1 الجديد - 

30000 فا1 املغرب« إلى »الرقم 25 
أكدال شا6ع الواليات املتحدة مكاتب 

ابن ياسي3 - 30000 فا1 املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   24 بتا6يخ  بفا1  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 990.
(051I

AL HUDA CONSEIL SARL

STE INNO BIO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

AL HUDA CONSEIL SARL
)7 شا6ع محمد الز6قطوني اقامة 

كوثر الشقة 9 ، 30000، فا1 
املغرب

STE INNO BIO شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي : عما6ة 
3) شا6ع مصر اقامة موالي اد6يس 
اآلزهر الشقة 7) - 30000 فا1 

املغرب.
قفل التصفية

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
.35(4(

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقر6   2022 فبراير   (8 في  املؤ6خ 
ذات  شركة   STE INNO BIO حل 
6أسمالها  مشلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها  وعنوا3  د6هم   (00.000
مصر  شا6ع   (3 عما6ة  اإلجتماعي 
اقامة موالي اد6يس اآلزهر الشقة 7) 
فا1 املغرب نتيجة لعدم   30000  -

تحقيق 6قم معامالت.
و عي3:

السيد)ة) محمد برادة و عنوانه)ا) 
فا1 املغرب كمصفي   30000 فا1 

)ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
بتا6يخ 8) فبراير 2022 وفي عما6ة 3) 
شا6ع مصر اقامة موالي اد6يس اآلزهر 

الشقة 7) - 30000 فا1 املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما16   02 بتا6يخ  بفا1  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 1))).
(057I

STE SOFIDAG CONSEIL SARL

ITRAN GRAND CHANTIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE SOFIDAG CONSEIL SARL

 N°65 AV GHANDI CITE

 DAKHLA AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC

 ITRAN GRAND CHANTIER

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي دو6 

والحو6ي د6ا 6كة أكادير - 80000 أ 

كا د ير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

50113

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   2022 فبراير   22

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متشوعة  الشركة  تسمية 

 ITRAN : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.GRAND CHANTIER

أ شغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشناء املتعد د ة .
دو6   : االجتماعي  املقر  عنوا3 

والحو6ي د6ا 6كة أكادير - 80000 أ كا 

د ير املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:

500 حصة   : السيد زوبيرأ عطا 6 

بقيمة 50.000 د6هم للحصة.

السيد حسن أ عطا 6 : 500 حصة 

بقيمة 50.000 د6هم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد زوبيرأ عطا 6 عنوانه)ا) دو6 

والحو6ي د 6ا 6كة أ كا د ير 80000 أ 

كا د ير املغرب.
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السيد حسن أ عطا 6 عنوانه)ا) د 

و6 والحو6ي د 6ا 6كة أ كا د ير 80000 

أ كا د ير املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد زوبيرأ عطا 6 عنوانه)ا) د و6 

والحو6ي د 6ا 6كة أ كا د ير 80000 أ 

كا د ير املغرب

السيد حسن أ عطا 6 عنوانه)ا) د 

و6 والحو6ي د 6ا 6كة أ كا د ير 80000 

أ كا د ير املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما16   0( بتا6يخ  باكادير  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 08751).

(058I

N2M CONSEIL-SARL

 SOCIETE MESSAGERIE
ASIATIQUE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

N2M CONSEIL-SARL

 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2

 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

 SOCIETE MESSAGERIE

ASIATIQUE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا3 مقرها االجتماعي شا6ع 

الخطابي حي 6قم )9 6قم 03 - 

12000 الناضو6 املغرب.

توسيع نشاط الشركة
6قم التقييد في السجل التجا6ي 

.(5945

الوحيد  الشريك  قرا6  بمقت�سى 

تمت   2022 فبراير   22 في  املؤ6خ 

نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

نقل الشضائع لصالح الغير .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

االبتدائية بالناضو6 بتا6يخ )0 ما16 

2022 تحت 6قم 341.

(059I

CABINET ANESS

 STE PEPINIERE PLANTES A
VERT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل الشكل القانوني للشركة

CABINET ANESS
 HAY ALAOUIYINE ، 12050، ,25

TEMARA MAROC
 STE PEPINIERE PLANTES A
VERT شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
و عنوا3 مقرها االجتماعي 3)) 

تجزئة عي3 الروز مركزالصخيرات - 
2050) الصخيرات .

تحويل الشكل القانوني للشركة
6قم التقييد في السجل التجا6ي 

.((3175
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تحويل   2022 يناير   (9 املؤ6خ في 
الشكل القانوني للشركة من »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة« إلى »شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما16   02 بتا6يخ  بالرباط  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 434).

(010I

CABINET ANESS

 STE PEPINIERE PLANTES A
,VERT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

CABINET ANESS
 HAY ALAOUIYINE ، 12050، ,25

TEMARA MAROC
 STE PEPINIERE PLANTES A
VERT, شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 3)) 

تجزئة عي3 الروز مركزالصخيرات - 
2050) الصخيرات اململكة املغربية.

تفويت حصص
6قم التقييد في السجل التجا6ي 

.((3175

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2022 يناير   (9 في  املؤ6خ 

املصادقة على :
كايس  ياسي3  )ة)  السيد  تفويت 
أصل  من  اجتماعية  حصة   500
)ة)  السيد  لفائدة  حصة   (.000
يناير   (9 نو6 الدين النظيفي بتا6يخ 

.2022
تفويت السيد )ة) حكيم الكجدالي 
أصل  من  اجتماعية  حصة   250
)ة)  السيد  لفائدة  حصة   (.000
يناير   (9 نو6 الدين النظيفي بتا6يخ 

.2022
تفويت السيد )ة) سليم الكجدالي 
أصل  من  اجتماعية  حصة   250
)ة)  السيد  لفائدة  حصة   (.000
يناير   (9 نو6 الدين النظيفي بتا6يخ 

.2022
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
ما16   02 بتا6يخ  بالرباط  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 434).
(01(I

UNIVERS DRIP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

.UNIVERS DRIP شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 6قم 22 
حي األمل شيشاوة 000)4 شيشاوة 

املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

20(9/231
في  مؤ6خ  موثق  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو3   20(9 شتنبر   02
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.UNIVERS DRIP
غرض الشركة بإيجاز : *أعمال أو 

إنشاءات مختلفة

تاجر املعدات واملنتجات الز6اعية

الري  مشا6يع  وإنجاز  د6اسات 

الز6اعي.

 22 6قم   : عنوا3 املقر االجتماعي 

شيشاوة   4(000 حي األمل شيشاوة 

املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:

 170  : مسواك  يونس  السيد 

حصة بقيمة 00) د6هم للحصة.

السيد أسامة بويزا6 : 330 حصة 

بقيمة 00) د6هم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  مسواك  يونس  السيد 

عشداملومن  شا6ع   315 6قم 

الدا6الشيضاء   20000 الدا6الشيضاء 

املغرب .

عنوانه)ا)  بويزا6  أسامة  السيد 

الصويرة  أزلف  تجزئة   (25 6قم 

44000 الصويرة املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  مسواك  يونس  السيد 

عشداملومن  شا6ع   315 6قم 

الدا6الشيضاء   20000 الدا6الشيضاء 

املغرب 

عنوانه)ا)  بويزا6  أسامة  السيد 

الصويرة  أزلف  تجزئة   (25 6قم 

44000 الصويرة املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 20 بتا6يخ  بامنتانوت  االبتدائية 

شتنبر 9)20 تحت 6قم 354/19.

(012I
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CABINET ANESS

 STE PEPINIERE PLANTES A
VERT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيي3 مسير جديد للشركة

CABINET ANESS
 HAY ALAOUIYINE ، 12050، ,25

TEMARA MAROC
 STE PEPINIERE PLANTES A
VERT شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي 3)) 

تجزئة عي3 الروز مركزالصخيرات - 
2050) الصخيرات اململكة املغربية.

تعيي3 مسير جديد للشركة
6قم التقييد في السجل التجا6ي 

.((3175
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تعيي3   2022 يناير   (9 املؤ6خ في 
السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

النظيفي نو6 الدين كمسير وحيد
تشعا لقشول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما16   02 بتا6يخ  بالرباط  التجا6ية 

2022 تحت 6قم 434).
(013I

 INTERNATIONAL MANAGEMENT AND

LIMITLESS BUSINESS

 INTERNATIONAL
 MANAGEMENT AND
 LIMITLESS BUSINESS (

)IMALB
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 INTERNATIONAL
 MANAGEMENT AND
LIMITLESS BUSINESS

إقامة أوالد زيا3 عما6ة د 6قم 0) 
الدا6 الشيضاء ، 20320، الدا6 

الشيضاء املغرب
 INTERNATIONAL

 MANAGEMENT AND
 (LIMITLESS BUSINESS ( IMALB
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي بيتش 

هاو1 2 طما6يس 6قم 23 دا6 بوعزة 
- 27223 الدا6 الشيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

6قم التقييد في السجل التجا6ي : 
53((53

في  مؤ6خ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   2022 يناير   2(
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
متشوعة  الشركة  تسمية 
بمختصر  اإلقتضاء  عند 
 INTERNATIONAL  : تسميتها 
 MANAGEMENT AND

.(LIMITLESS BUSINESS ( IMALB
االدا6ة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
 - محدودة  الال  االعمال  و  الدولية 

االستشا6ات و الهندسة .
بيتش   : االجتماعي  املقر  عنوا3 
هاو1 2 طما6يس 6قم 23 دا6 بوعزة - 

27223 الدا6 الشيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الصادق  اللطيف  عشد  السيد 
عنوانه)ا) عما6ة د 6قم 0) إقامة أوالد 

زيا3 20230 الدا6 الشيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الصادق  اللطيف  عشد  السيد 
عنوانه)ا) عما6ة د 6قم 0) إقامة أوالد 

زيا3 20230 الدا6 الشيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجا6ية بالدا6 الشيضاء بتا6يخ - تحت 

6قم .

(014I

LEGALE FINANCE

 BOUCH AL IMMOBILIER
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

LEGALE FINANCE
 BD 2 MARS RES ,(25

 ABDELLAH YASSINE ETAG N°
APT 5 3 - الدا6 الشيضاء، 50)))، 

الدا6 الشيضاء املغرب
 BOUCH AL IMMOBILIER SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا3 مقرها االجتماعي 75 شا6ع 
)) يناير طابق ) عما6ة 19) الدا6 
الشيضاء - 20320 الدا6 الشيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
6قم التقييد في السجل التجا6ي : 

524815
في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو3  إعداد  تم   202( نونبر   25
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BOUCH AL IMMOBILIER SARL
مطو6   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقا6ات.
75 شا6ع  عنوا3 املقر االجتماعي : 
الدا6   (19 عما6ة   ( يناير طابق   ((
الشيضاء  الدا6   20320  - الشيضاء 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000 مشلغ 6أسمال الشركة: 

د6هم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد بوشنيف عنوانه)ا) 
الوفاء  تجزئة  الشطحاء  زنقة   41
برشيد   20300 برشيد  الرياض  حي 

املغرب.

شنتوفي  علمي  يوسف  السيد 
فرنسا   42120 فرنسا  عنوانه)ا) 

فرنسا.
بوشنيف  خديجة  السيدة 
فرنسا   42120 فرنسا  عنوانه)ا) 

فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد بوشنيف عنوانه)ا) 
الوفاء  تجزئة  الشطحاء  زنقة   41
برشيد   20300 برشيد  الرياض  حي 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

دجنبر )202 تحت 6قم 803319.
(015I

MG IMPORT EXPORT

MG IMPORT EXPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

إم جي لالستيراد والتو6يد
عما6ه 5 زنقة 7 تجزئة السعادة 

الطابق 3 شقة 5 سدي البرنو�سي - 
20100 الدا6 الشيضاء 

إم جي لالستيراد والتو6يد شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طو6 التصفية) 
وعنوا3 مقرها اإلجتماعي عما6ه 5 
زنقة 7 تجزئة السعادة الطابق 3 
شقة 5 سدي البرنو�سي - 20100 

الدا6 الشيضاء املغرب.
حل شركة 

6قم التقييد في السجل التجا6ي 
.301255

الوحيد  الشريك  قرا6  بمقت�سى 
)202 تقر6 حل  )2 دجنبر  املؤ6خ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
لالستيراد  جي  إم  الوحيد  الشريك 
 (00.000 6أسمالها  مشلغ  والتو6يد 
اإلجتماعي  مقرها  وعنوا3  د6هم 
السعادة  تجزئة   7 زنقة   5 عما6ه 
 - 5 سدي البرنو�سي  3 شقة  الطابق 
الدا6 الشيضاء املغرب نتيجة   20100

ل : قرا6 الشريك الوحيد.
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عما6ه  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 3 تجزئة السعادة الطابق   7 زنقة   5

 20100  - البرنو�سي  سدي   5 شقة 

الدا6 الشيضاء املغرب.

و عي3:

و  بنرحمة  مغري  السيد)ة) 

 40 2 م 1  عنوانه)ا) تجزئة الشرف 

عما6ة 8 شقة 30 االلفة 20000 الدا6 

الشيضاء املغرب كمصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تشليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (7 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

فبراير 2022 تحت 6قم )309)8.

(011I

CAJF CO

ZAD INVEST

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

توسيع نشاط الشركة 

CAJF CO

 ،Rue Ait Ourir ، 20000 03

الدا6 الشيضاءاملغرب

ZAD INVEST شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

 rue 03 وعنوا3 مقرها االجتماعي

ait ourir - 20000 الدا6 الشيضاء 

املغرب.

توسيع نشاط الشركة

6قم التقييد في السجل التجا6ي 

.21828(

الوحيد  الشريك  قرا6  بمقت�سى 

املؤ6خ في 7) يناير 2022 تمت إضافة 

إلى نشاط الشركة  التالية  األنشطة 

الحالي :

لشركات  اإليجا6  عمليات  جميع 

أخرى للمشاني أو املمتلكات املنقولة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  التجا6ية 

فبراير 2022 تحت 6قم 4427)8.

(017I

CABINET BAHMAD

GENHOME

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

استمرا6 نشاط الشركة

 GENHOME

شركة محدودة املسؤولية ذات 

الشريك الوحيد

6أسمالها 0.000) د6هم

مقرها االجتماعي: 6قم 87 زنقة 

سو1 الحا6ة الطابق 3 الشقة 6قم 

5) مراكش

سجل التجا6ي 6قم : 93537 

»استمرا6ية عمل الشركة«

 2( في  مؤ6خة  مداوالت  بموجب 

)202، قر6 الشريك الوحيد،  شتنبر 

القانو3  من   81 املادة  ألحكام  وفقا 

91-5 بتا6يخ 3) فبراير 997)، أنه ال 

يوجد سبب لحل الشركة، على الرغم 

من أ3 حقوق املساهمي3 أقل من 6بع 

6أ1 املال.

تم اإليداع القانوني لدى السجل 

التجا6ي ملدينة مراكش يوم )0 ما16 

1.ت   (33405 6قم:  تحت   2022

6قم: 93537

(018I
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املحكمة التجارية بالدار البيضاء
ملف 6قم : 1)304)

حساب 6قم : 9)18)

عقد تقدمة
الحامل  فاخر  الدين  نو6  السيد 

 BH 2(1445 للشطاقة الوطنية 6قم 

الطشيعي  للشخص  ممثل  بصفته 

بالدا6  التجا6ي  بالسجل  ومسجل 

الشيضاء تحت 6قم 353700 وبصفته 

مسير وحيد لشركة في طو6 التكوين 

خصائصها كالتالي : تم التصريح على 

طشيعية  بتقدمة  القيام  تم   : مايلي 

 PHARMACIE ABOU لشركة 

ذات  شركة   ILYASS SARL AU

واحد  بشريك  محدودة  مسؤولية 

ج ه   ( 3عما6ة  مقرها االجتماعي ب 

2 سيدي مومن الدا6  حي الفضل   9

الشيضاء.

تم مساهمة في الشركة املذكو6ة 

أعاله بجميع عناصر أصول وخصوم 

الطشيعي  للشخص  التجا6ي  األصل 

للعناصر  مالكة  الشركة  وتصشح 

املساهم بها ابتداء من يوم تسجيلها 

في السجل التجا6ي.

من  املستفيدة  للشركة  سيكو3 

لألصل  امللكية  كامل  التقدمة  هذه 

من  ابتداء  تقدمته  الحال  التجا6ي 

توقيع هذا العقد وسيكو3 لها أيضا 

النهائي لهذه  االنشاء  االنتفاع ابتداء 

الكائن  التجا6ي  األصل  الشركة 

ه  ج   ( عما6ة   3 ب  الشيضاء  بالدا6 

2 سيدي مومن الدا6  حي الفضل   9
واملسجل بالسجل التجا6ي  الشيضاء 

بالدا6 الشيضاء تحت 6قم 353700.

تسجل  فالتعرضات  وبذلك 

التجا6ية  باملحكمة  الضشط  بمكتب 

بمكتب السجل التجا6ي.

النشرة األولى
6ئيس كتابة الضشط

140 مكرر

املحكمة التجا6ية بالدا6 الشيضاء

ملف 6قم : 30442)

حساب 6قم : 52)7)

عقد تقدمة
الحامل  الهودا6  سلوى  السيدة 

 BH 54(901 للشطاقة الوطنية 6قم 

الطشيعي  للشخص  ممثلة  بصفتها 

بالدا6  التجا6ي  بالسجل  ومسجلة 

الشيضاء تحت 6قم 391934 وبصفتها 

مسيرة وحيدة لشركة في طو6 التكوين 

التصريح  تم   : كالتالي  خصائصها 

بتقدمة  القيام  تم   : مايلي  على 

 PHARMACIE لشركة  طشيعية 

 FATIMAZAHRA AHL SALAM

مسؤولية  ذات  شركة   SARL AU

مقرها  واحد  بشريك  محدودة 

االجتماعي ب السالم 2 تجزئة ج 7)) 

أهل الغالم الدا6 الشيضاء.

تم مساهمة في الشركة املذكو6ة 

أعاله بجميع عناصر أصول وخصوم 

الطشيعي  للشخص  التجا6ي  األصل 

للعناصر  مالكة  الشركة  وتصشح 

املساهم بها ابتداء من يوم تسجيلها 

في السجل التجا6ي.

من  املستفيدة  للشركة  سيكو3 

لألصل  امللكية  كامل  التقدمة  هذه 

من  ابتداء  تقدمته  الحال  التجا6ي 

توقيع هذا العقد وسيكو3 لها أيضا 

النهائي لهذه  االنشاء  االنتفاع ابتداء 

الشركة األصل التجا6ي الكائن بالدا6 

 ((7 تجزئة ج   2 الشيضاء ب السالم 

واملسجل  الشيضاء  الدا6  أهل الغالم 

الشيضاء  بالدا6  التجا6ي  بالسجل 

تحت 6قم 391934.

تسجل  فالتعرضات  وبذلك 

التجا6ية  باملحكمة  الضشط  بمكتب 

بمكتب السجل التجا6ي.

النشرة األولى
6ئيس كتابة الضشط

141 مكرر

املحكمة التجا6ية بالدا6 الشيضاء

ملف 6قم : 30528)

حساب 6قم : 8211)

عقد تقدمة
الحاملة  ا6سكي  الهام  السيدة 

 B5957(4 6قم  الوطنية  للشطاقة 

الطشيعي  للشخص  ممثلة  بصفتها 

بالدا6  التجا6ي  بالسجل  ومسجلة 

الشيضاء تحت 6قم 838)35 وبصفتها 

مسيرة وحيدة لشركة في طو6 التكوين 

خصائصها كالتالي : تم التصريح على 

طشيعية  بتقدمة  القيام  تم   : مايلي 

 PHARMACIE DOUAA لشركة 

شركة   ESSALAMA SARL AU

بشريك  محدودة  مسؤولية  ذات 

السالم  ب  االجتماعي  مقرها  واحد 

سيدي   (2 بلوك 6قم   ( مجموعة   3

عثما3 الدا6 الشيضاء.

تم مساهمة في الشركة املذكو6ة 

أعاله بجميع عناصر أصول وخصوم 

الطشيعي  للشخص  التجا6ي  األصل 

للعناصر  مالكة  الشركة  وتصشح 

املساهم بها ابتداء من يوم تسجيلها 

في السجل التجا6ي.

من  املستفيدة  للشركة  سيكو3 

لألصل  امللكية  كامل  التقدمة  هذه 

من  ابتداء  تقدمته  الحال  التجا6ي 

توقيع هذا العقد وسيكو3 لها أيضا 

النهائي لهذه  االنشاء  االنتفاع ابتداء 

الشركة األصل التجا6ي الكائن بالدا6 

 ( مجموعة   3 السالم  بحي  الشيضاء 

الدا6  عثما3  سيدي   (2 6قم  بلوك 
واملسجل بالسجل التجا6ي  الشيضاء 

بالدا6 الشيضاء تحت 6قم 838)35

تسجل  فالتعرضات  وبذلك 

التجا6ية  باملحكمة  الضشط  بمكتب 

بمكتب السجل التجا6ي.

النشرة األولى
6ئيس كتابة الضشط

142 مكرر

املحكمة التجا6ية بالدا6 الشيضاء

ملف 6قم : 30530)

حساب 6قم : ))83)

عقد تقدمة
الحاملة  ا6سكي  ايما3  السيدة 

 BE574214 6قم  الوطنية  للشطاقة 

الطشيعي  للشخص  ممثل  بصفته 

بالدا6  التجا6ي  بالسجل  ومسجل 

الشيضاء تحت 6قم 290902 وبصفته 

مسير وحيد لشركة في طو6 التكوين 

خصائصها كالتالي : تم التصريح على 

طشيعية  بتقدمة  القيام  تم   : مايلي 

 PHARMACIE ARESKI لشركة 

مسؤولية  ذات  شركة   SARL AU

مقرها  واحد  بشريك  محدودة 

6قم   8 زنقة   ( االجتماعي بحي األمل 

59 الدا6 الشيضاء.

تم مساهمة في الشركة املذكو6ة 

أعاله بجميع عناصر أصول وخصوم 

الطشيعي  للشخص  التجا6ي  األصل 

للعناصر  مالكة  الشركة  وتصشح 

املساهم بها ابتداء من يوم تسجيلها 

في السجل التجا6ي.

من  املستفيدة  للشركة  سيكو3 

لألصل  امللكية  كامل  التقدمة  هذه 

من  ابتداء  تقدمته  الحال  التجا6ي 

توقيع هذا العقد وسيكو3 لها أيضا 

النهائي لهذه  االنشاء  االنتفاع ابتداء 

الشركة األصل التجا6ي الكائن بالدا6 

الشيضاء بحي األمل ) زنقة 8 6قم 59 

بالسجل  واملسجل  الشيضاء  الدا6 

6قم  تحت  الشيضاء  بالدا6  التجا6ي 

.290902

تسجل  فالتعرضات  وبذلك 

التجا6ية  باملحكمة  الضشط  بمكتب 

بمكتب السجل التجا6ي.

النشرة األولى
6ئيس كتابة الضشط

143 مكرر
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املحكمة التجا6ية بالدا6 الشيضاء

ملف 6قم : 30532) 

حساب 6قم : ))83)

عقد تقدمة
الحاملة  ا6سكي  ايما3  السيدة 

 B391221 6قم  الوطنية  للشطاقة 

الطشيعي  للشخص  ممثل  بصفته 

بالدا6  التجا6ي  بالسجل  ومسجل 

الشيضاء تحت 6قم 40782) وبصفته 

مسير وحيد لشركة في طو6 التكوين 

خصائصها كالتالي : تم التصريح على 

طشيعية  بتقدمة  القيام  تم   : مايلي 

 PHARMACIE SBATA CASA لشركة

مسؤولية  ذات  شركة   SARL AU

مقرها  واحد  بشريك  محدودة 

شا6ع الساقية   259-21( االجتماعي 

الجماعة قرية   5 جميلة   الحمراء 

 الدا6 الشيضاء.

تم مساهمة في الشركة املذكو6ة 

أعاله بجميع عناصر أصول وخصوم 

الطشيعي  للشخص  التجا6ي  األصل 

للعناصر  مالكة  الشركة  وتصشح 

املساهم بها ابتداء من يوم تسجيلها 

في السجل التجا6ي.

من  املستفيدة  للشركة  سيكو3 

لألصل  امللكية  كامل  التقدمة  هذه 

من  ابتداء  تقدمته  الحال  التجا6ي 

توقيع هذا العقد وسيكو3 لها أيضا 

النهائي لهذه  االنشاء  االنتفاع ابتداء 

الشركة األصل التجا6ي الكائن بالدا6 

الساقية  شا6ع   259-21( الشيضاء 

الجماعة   قرية   5 جميلة  الحمراء 

بالسجل  واملسجل  الشيضاء  الدا6 

6قم  تحت  الشيضاء  بالدا6  التجا6ي 

.(40782

تسجل  فالتعرضات  وبذلك 

التجا6ية  باملحكمة  الضشط  بمكتب 

بمكتب السجل التجا6ي.

النشرة األولى
6ئيس كتابة الضشط

144 مكرر

املحكمة التجا6ية بالدا6 الشيضاء

ملف 6قم : 30534)

حساب 6قم : 8329)

عقد تقدمة
الحامل  الجعيدي  علي  السيد 

 BE113304 6قم  الوطنية  للشطاقة 

الطشيعي  للشخص  ممثل  بصفته 

بالدا6  التجا6ي  بالسجل  ومسجل 

الشيضاء تحت 6قم 91)2)3 وبصفته 

مسير وحيد لشركة في طو6 التكوين 

التصريح  تم   : كالتالي  خصائصها 

بتقدمة  القيام  تم   : مايلي  على 

 PHARMACIE لشركة  طشيعية 

AHMED ALI SARL AU شركة ذات 

واحد  بشريك  محدودة  مسؤولية 

مقرها االجتماعي بتجزئة الفتح 6قم 

الدا6   59 6قم  معروف  سيدي   10

الشيضاء.

تم مساهمة في الشركة املذكو6ة 

أعاله بجميع عناصر أصول وخصوم 

الطشيعي  للشخص  التجا6ي  األصل 

للعناصر  مالكة  الشركة  وتصشح 

املساهم بها ابتداء من يوم تسجيلها 

في السجل التجا6ي.

من  املستفيدة  للشركة  سيكو3 

لألصل  امللكية  كامل  التقدمة  هذه 

من  ابتداء  تقدمته  الحال  التجا6ي 

توقيع هذا العقد وسيكو3 لها أيضا 

النهائي لهذه  االنشاء  االنتفاع ابتداء 

الكائن  التجا6ي  األصل  الشركة 

6قم  الفتح  بتجزئة  الشيضاء  بالدا6 

الشيضاء  الدا6  معروف  سيدي   10

بالدا6  التجا6ي  بالسجل  واملسجل 

الشيضاء تحت 6قم 91)2)3.

تسجل  فالتعرضات  وبذلك 

التجا6ية  باملحكمة  الضشط  بمكتب 

بمكتب السجل التجا6ي.

النشرة األولى
6ئيس كتابة الضشط

145 مكرر

املحكمة التجا6ية بالدا6 الشيضاء

ملف 6قم : 30541)

حساب 6قم : 8120)

عقد تقدمة
غيات  الحق  عشد  السيد 

6قم  الوطنية  للشطاقة  الحامل 

للشخص  ممثل  بصفته   BK9392(

بالسجل  ومسجل  الطشيعي 

6قم  تحت  الشيضاء  بالدا6  التجا6ي 

مسير  وبصفته   272742/393796

التكوين  طو6  في  لشركة  وحيد 

خصائصها كالتالي : تم التصريح على 

طشيعية  بتقدمة  القيام  تم   : مايلي 

 ALFORJANE SARL AU لشركة 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

االجتماعي  مقرها  واحد  بشريك 

 5 الرقم  املومن  شا6ع عشد   202 ب 
زنقة السراغنة    (18 الطابق األ6�سي 
السراغنة  زنقة   (71 الشيضاء  الدا6 

الدا6 الشيضاء.

تم مساهمة في الشركة املذكو6ة 

أعاله بجميع عناصر أصول وخصوم 

الطشيعي  للشخص  التجا6ي  األصل 

للعناصر  مالكة  الشركة  وتصشح 

املساهم بها ابتداء من يوم تسجيلها 

في السجل التجا6ي.

من  املستفيدة  للشركة  سيكو3 

لألصل  امللكية  كامل  التقدمة  هذه 

من  ابتداء  تقدمته  الحال  التجا6ي 

توقيع هذا العقد وسيكو3 لها أيضا 

النهائي لهذه  االنشاء  االنتفاع ابتداء 

الشركة األصل التجا6ي الكائن بالدا6 

املومن  شا6ع عشد   202 ب  الشيضاء 
زنقة   (18 األ6�سي  الطابق   5 الرقم 
زنقة   (71 الشيضاء  الدا6  السراغنة 

واملسجل  الشيضاء  الدا6  السراغنة 

الشيضاء  بالدا6  التجا6ي  بالسجل 

تحت 6قم 272742/393796.

تسجل  فالتعرضات  وبذلك 

التجا6ية  باملحكمة  الضشط  بمكتب 

بمكتب السجل التجا6ي.

النشرة األولى
6ئيس كتابة الضشط

146 مكرر

املحكمة التجا6ية بالدا6 الشيضاء

ملف 6قم : 30548)

حساب 6قم : )818)

عقد تقدمة
الحامل  6امي  محمد  السيد 

 BE82871 6قم  الوطنية  للشطاقة 

الطشيعي  للشخص  ممثل  بصفته 

بالدا6  التجا6ي  بالسجل  ومسجل 

الشيضاء تحت 6قم 884)43 وبصفته 

مسير وحيد لشركة في طو6 التكوين 

التصريح  تم   : كالتالي  خصائصها 

بتقدمة  القيام  تم   : مايلي  على 

 RAMI INVEST لشركة  طشيعية 

 ET DEVELOPPEMENT ( SARL

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة   AU

بشريك واحد مقرها االجتماعي بزاوية 

الشاطنية  وزنقة  انز6ا3  بئر  شا6ع 

إقامة الو6دة الدا6 الشيضاء الطابق 2 

الرقم 1 الدا6 الشيضاء.

تم مساهمة في الشركة املذكو6ة 

أعاله بجميع عناصر أصول وخصوم 

الطشيعي  للشخص  التجا6ي  األصل 

للعناصر  مالكة  الشركة  وتصشح 

املساهم بها ابتداء من يوم تسجيلها 

في السجل التجا6ي.

من  املستفيدة  للشركة  سيكو3 

لألصل  امللكية  كامل  التقدمة  هذه 

من  ابتداء  تقدمته  الحال  التجا6ي 

توقيع هذا العقد وسيكو3 لها أيضا 

النهائي لهذه  االنشاء  االنتفاع ابتداء 

الشركة األصل التجا6ي الكائن بالدا6 

بزاوية شا6ع  الدا6 الشيضاء  الشيضاء 

إقامة  الشاطنية  وزنقة  انز6ا3  بئر 

الو6دة الدا6 الشيضاء الطابق 2 الرقم 

بالسجل  واملسجل  الشيضاء  الدا6   1

6قم  تحت  الشيضاء  بالدا6  التجا6ي 

.43(884

تسجل  فالتعرضات  وبذلك 

التجا6ية  باملحكمة  الضشط  بمكتب 

بمكتب السجل التجا6ي.

النشرة األولى
6ئيس كتابة الضشط

147 مكرر
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املحكمة التجا6ية بالدا6 الشيضاء

ملف 6قم : 30550)

حساب 6قم : 8197)

عقد تقدمة
الحاملة  بناني  مريم  السيدة 

 BE111884 6قم  الوطنية  للشطاقة 

الطشيعي  للشخص  ممثلة  بصفتها 

بالدا6  التجا6ي  بالسجل  ومسجلة 

الشيضاء تحت 6قم 298701 وبصفتها 

مسيرة وحيدة لشركة في طو6 التكوين 

التصريح  تم   : كالتالي  خصائصها 

بتقدمة  القيام  تم   : مايلي  على 

 PHARMACIE AL لشركة  طشيعية 

 ANDALOUSSIA CASABLANCA

مسؤولية  ذات  شركة   SARL AU

مقرها  واحد  بشريك  محدودة 

االجتماعي ب 21) زنقة دوم بيرينيو3 

حي فرانس فيل 2 الدا6 الشيضاء.

تم مساهمة في الشركة املذكو6ة 

أعاله بجميع عناصر أصول وخصوم 

الطشيعي  للشخص  التجا6ي  األصل 

للعناصر  مالكة  الشركة  وتصشح 

املساهم بها ابتداء من يوم تسجيلها 

في السجل التجا6ي.

من  املستفيدة  للشركة  سيكو3 

لألصل  امللكية  كامل  التقدمة  هذه 

من  ابتداء  تقدمته  الحال  التجا6ي 

توقيع هذا العقد وسيكو3 لها أيضا 

النهائي لهذه  االنشاء  االنتفاع ابتداء 

الشركة األصل التجا6ي الكائن بالدا6 

21) زنقة  الدا6 الشيضاء ب  الشيضاء 

دوم بيرينيو3 حي فرانس فيل 2 الدا6 

واملسجل بالسجل التجا6ي  الشيضاء 

بالدا6 الشيضاء تحت 6قم 298701.

تسجل  فالتعرضات  وبذلك 

التجا6ية  باملحكمة  الضشط  بمكتب 

بمكتب السجل التجا6ي.

النشرة األولى
6ئيس كتابة الضشط

148 مكرر

املحكمة التجا6ية بالدا6 الشيضاء

ملف 6قم : 30551)

حساب 6قم : )878)

تفويت حق اإليجا6
الوهاب  فوت و6ثة املرحوم عشد 

لطيفة،  برادة  السيدة   : بنجلو3 

الوطنية  التعريف  لشطاقة  الحاملة 
.B44050 6قم

الحاملة  سناء،  بنجلو3  السيدة 

6قم  الوطنية  التعريف  لشطاقة 

.BE407199

الحامل  محمد،  بنجلو3  السيد 

6قم  الوطنية  التعريف  لشطاقة 

.BE741910

الحاملة  نادية،  بنجلو3  السيدة 

6قم  الوطنية  التعريف  لشطاقة 

.BE58(042

الحاملة  6جاء،  بنجلو3  السيدة 

6قم  الوطنية  التعريف  لشطاقة 

.BE407198

الحاملة  يونس،  بنجلو3  السيد 

6قم  الوطنية  التعريف  لشطاقة 

.BE140871

الحاملة  السيدة بنجلو3 سلوى، 

6قم  الوطنية  التعريف  لشطاقة 

.BE7492

الحامل  عادل،  6ايس  السيد  إلى 

6قم  الوطنية  التعريف  لشطاقة 

.BE77917(

للمحل  اإليجا6  حق  مجموع 

 34 التجا6ي الكائن بالدا6 الشيضاء، 
زنقة الرباط.

الوهاب  عشد  أجله  من  الذي 
التجا6ي  بالسجل  مسجل  بنجلو3 

الشيضاء  بالدا6  التجا6ية  باملحكمة 

تحت 6قم 21)37).

تسجل  التعرضات  فإ3  وبذلك 

التجا6ية  باملحكمة  الضشط  بمكتب 

بالدا6  التجا6ي  السجل  مكتب 

عشر  خمسة  أجل  داخل  الشيضاء 

يوما املوالي للنشرة األولى والثانية.

النشرة األولى
6ئيس كتابة الضشط

149 مكرر

املحكمة التجا6ية بالدا6 الشيضاء

ملف 6قم : 30558)

حساب 6قم : 8843)

عقد تقدمة
السيد غفير عشد الكريم الحامل 

 B1892 6قم  الوطنية  للشطاقة 

الطشيعي  للشخص  ممثل  بصفته 

بالدا6  التجا6ي  بالسجل  ومسجل 

الشيضاء تحت 6قم 954)28 وبصفته 

مسير وحيد لشركة في طو6 التكوين 

التصريح  تم   : كالتالي  خصائصها 

بتقدمة  القيام  تم   : مايلي  على 

 LA SOCIETE لشركة  طشيعية 

 CAMPING CARAVANING

 INTERNATIONAL DESSERTE

DES PLAGES SARL AU شركة ذات 

واحد  بشريك  محدودة  مسؤولية 

طريق   (1 كلم  االجتماعي ب  مقرها 

ازمو6 دا6 بوعزة الدا6 الشيضاء.

تم مساهمة في الشركة املذكو6ة 

أعاله بجميع عناصر أصول وخصوم 

الطشيعي  للشخص  التجا6ي  األصل 

للعناصر  مالكة  الشركة  وتصشح 

املساهم بها ابتداء من يوم تسجيلها 

في السجل التجا6ي.

من  املستفيدة  للشركة  سيكو3 

لألصل  امللكية  كامل  التقدمة  هذه 

من  ابتداء  تقدمته  الحال  التجا6ي 

توقيع هذا العقد وسيكو3 لها أيضا 

النهائي لهذه  االنشاء  االنتفاع ابتداء 

الشركة األصل التجا6ي الكائن بالدا6 

 (1 كلم  ب  الشيضاء  الدا6  الشيضاء 

طريق ازمو6 دا6 بوعزة الدا6 الشيضاء 

بالدا6  التجا6ي  بالسجل  واملسجل 

الشيضاء تحت 6قم 954)28.

تسجل  فالتعرضات  وبذلك 

التجا6ية  باملحكمة  الضشط  بمكتب 

بمكتب السجل التجا6ي.

النشرة األولى
6ئيس كتابة الضشط

150 مكرر

املحكمة التجا6ية بالدا6 الشيضاء
ملف 6قم : 30510)
حساب 6قم : 8819)
تفويت الحق في الكراء

6كاب  اد6يس  السيد  فوت 
الوطنية  التعريف  لشطاقة  الحامل 
شركة  لفائدة   BE452340
طرف  من  املمثلة   EATALIONO
مطر  مطر  حسن  حيد6  السيد 
الوطنية  التعريف  لشطاقة  الحامل 
جميع  كراء  في  الحق   BW0088OU
عشد  زنقة   93 ب  الكائن  املحل 
الشيضاء  الدا6  املعا6يف  6اجع  الـله 
6قم  التجا6ي  بالسجل  واملسجل 

.395440
تسجل  التعرضات  فا3  وبذلك 
التجا6ية  باملحكمة  الضشط  بمكتب 
بالدا6  التجا6ي  السجل  مكتب 
عشر  خمسة  أجل  داخل  الشيضاء 

يوما املوالي للنشرة األولى والثانية.
النشرة األولى

6ئيس كتابة الضشط

151 مكرر

املحكمة التجا6ية بالدا6 الشيضاء
ملف 6قم : 30541)
حساب 6قم : 8871)

بيع أصل تجا6ي
التازي  نعيمة  السيدة  فوتت 
الوطنية  التعريف  لشطاقة  الحاملة 
محمد  السيد  لفائدة   B3(4244
التعريف  لشطاقة  الحامل  بونجا 
امحمد  السيد   L453484 الوطنية 
التعريف  لشطاقة  الحامل  بونجا 
الوطنية L327019 السيد نو6 الدين 
التعريف  لشطاقة  الحامل  بونجا 

.L37919( الوطنية
وهو  التجا6ي  األصل  مجموع 
بالدا6  املالبس  لشيع  مخصص 
335 شا6ع محمد الساد1  الشيضاء 
وغير   (2 قسا6ية الشاوية محل 6قم 

املسجل بالسجل التجا6ي.
تسجل  التعرضات  فا3  وبذلك 
التجا6ية  باملحكمة  الضشط  بمكتب 
بالدا6  التجا6ي  السجل  مكتب 
عشر  خمسة  أجل  داخل  الشيضاء 

يوما املوالي للنشرة األولى والثانية.
النشرة األولى

6ئيس كتابة الضشط

152 مكرر
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 املحكمة التجا6ية بالدا6 الشيضاء

ملف 6قم : 30518)

حساب 6قم : )891)

تفويت حقوق مشاعة في أصل 
تجا6ي

ضريف  ابراهيم  السيد  فوت 

الوطنية  التعريف  لشطاقة  الحامل 

الحسن  السيد  لفائدة   B74280

التعريف  لشطاقة  الحامل  ضريف 
BE712934 جميع الحقوق  الوطنية 

األصل  في  يملكها  التي  املشاعة 

وهو عشا6ة عن   1/2 التجا6ي بنسشة 

بالدا6  الغذائية  املواد  لشيع  محل 

6قم  تجزئة  سفيا3  تجزئة  الشيضاء 

واملسجل  معروف  سيدي   (07

بالسجل التجا6ي 6قم 448832.

تسجل  التعرضات  فا3  وبذلك 

التجا6ية  باملحكمة  الضشط  بمكتب 

بالدا6  التجا6ي  السجل  مكتب 

عشر  خمسة  أجل  داخل  الشيضاء 

يوما املوالي للنشرة األولى والثانية.

النشرة األولى
6ئيس كتابة الضشط

153 مكرر

املحكمة التجا6ية بالدا6 الشيضاء

ملف 6قم : 30570)

حساب 6قم : 8919)
تفويت أصل تجا6ي

ابن  حو6ية  السيدة  و6ثة  فوت 

الكتاني  محمد  السيد  شقرو3 

الوطنية  التعريف  لشطاقة  الحامل 

شادي  احمد  السيد   C (34129

التعريف  لشطاقة  الحامل  الكتاني 

ايمن  السيد   BE794837 الوطنية 

التعريف  لشطاقة  الحامل  الكتاني 

منال  السيدة   BE879188 الوطنية 

التعريف  لشطاقة  الحاملة  الكتاني 

آمنة  السيدة   BE803391 الوطنية 

التعريف  لشطاقة  الحاملة  بنعددة 

الوطنية B55203 لفائدة السيد عمر 

لشطاقة  الحامل  الوزاني  الشاهدي 

.BK210923 التعريف الوطنية

كجموع األصل التجا6ي وهو عشا6ة 
املسماة  عن صيدلية بالدا6 الشيضاء 
صيدلية الفضل عي3 الشق 6قم 91) 
بالسجل  واملسجل  السما6ة  شا6ع 

التجا6ي 6قم 290921.
تسجل  التعرضات  فا3  وبذلك 
التجا6ية  باملحكمة  الضشط  بمكتب 
بالدا6  التجا6ي  السجل  مكتب 
عشر  خمسة  أجل  داخل  الشيضاء 

يوما املوالي للنشرة األولى والثانية.
النشرة األولى

6ئيس كتابة الضشط

154 مكرر

املحكمة التجا6ية بالدا6 الشيضاء
ملف 6قم : 30572)
حساب 6قم : 8990)

عقد تقدمة
السيد عشد الناصر ملسفر الحامل 
 B53358 6قم  الوطنية  للشطاقة 
الطشيعي  للشخص  ممثل  بصفته 
بالدا6  التجا6ي  بالسجل  ومسجل 
الشيضاء تحت 6قم 93288) وبصفته 
مسير وحيد لشركة في طو6 التكوين 
على  تصريح  تم  كالتالي  خصائصها 
طشيعية  بتقدمة  القيام  تم   : مايلي 
 SOCIETE PHARMACIE لشركة 
ذات  شركة   PITCHOU SARL AU
واحد  بشريك  محدودة  مسؤولية 
 (0 21-24 زنقة  مقرها االجتماعي ب 

د6ب الفقراء الدا6 الشيضاء.
تم املساهمة في الشركة املذكو6ة 
أعاله بجميع عناصر أصول وخصوم 
الطشيعي  للشخص  التجا6ي  األصل 
للعناصر  مالكة  الشركة  وتصشح 
املساهم بها ابتداء من يوم تسجيلها 

في السجل التجا6ي.
من  املستفيدة  للشركة  سيكو3 
لألصل  امللكية  كامل  التقدمة  هذه 
من  ابتداء  تقدمته  الحال  التجا6ي 
توقيع هذا العقد وسيكو3 لها أيضا 
النهائي لهذه  االنشاء  االنتفاع ابتداء 
الشركة األصل التجا6ي الكائن بالدا6 
الشيضاء 21-24 زنقة 0) د6ب الفقراء 
بالسجل  واملسجل  الشيضاء  الدا6 
6قم  تحت  الشيضاء  بالدا6  التجا6ي 

.(93288

تسجل  فالتعرضات  وبذلك 
التجا6ية  باملحكمة  الضشط  بمكتب 

بمكتب السجل التجا6ي.
النشرة األولى

6ئيس كتابة الضشط

155 مكرر

املحكمة التجا6ية بالدا6 الشيضاء
ملف 6قم : 30574)
حساب 6قم : 9005)
تفويت حق الكراء

فنو3  الحسن  السيد  فوت 
الوطنية  التعريف  لشطاقة  الحامل 
شركة  لفائدة   B521995 6قم  
من  املمثلة   BATTERY SERVICE
الحامل  لحسني  مراد  السيد  طرف 
 BB985(5 لشطاقة التعريف الوطنية
املتواجد  الكراء  في  الحق  مجموع 
بالدا6 الشيضاء 800 شا6ع ابي شعيب 
التجا6ي  بالسجل  واملسجل  الدكالي 

6قم 704)21.
تسجل  التعرضات  فإ3  وبذلك 
التجا6ية  باملحكمة  الضشط  بمكتب 
بالدا6  التجا6ي  السجل  بمكتب 
عشر  خمسة  أجل  داخل  الشيضاء 

يوما املوالي للنشرة األولى والثانية.
النشرة األولى

6ئيس كتابة الضشط

156 مكرر

املحكمة التجا6ية بالدا6 الشيضاء
ملف 6قم : 30571)
حساب 6قم : 9001)

بيع أصل تجا6ي
الرحما3  عشد  السيد  فوت 
التعريف  لشطاقة  الحامل  العشدا6ي 
السيد  لفائدة   B70((2( الوطنية 
لشطاقة  الحامل  العشد6ي  6�سى 

.BB(22994 التعريف الوطنية
وهو  التجا6ي  األصل  مجموع 
عشا6ة عن محل لشيع املواد الغذائية 
بالتسقيط واملتواجد بالدا6 الشيضاء 
سيدي   (7 6قم   39 زنقة  طا6ق  حي 
البرنو�سي واملسجل بالسجل التجا6ي 

6قم 283780.

تسجل  التعرضات  فإ3  وبذلك 
التجا6ية  باملحكمة  الضشط  بمكتب 
بالدا6  التجا6ي  السجل  بمكتب 
عشر  خمسة  أجل  داخل  الشيضاء 

يوما املوالي للنشرة األولى والثانية.
النشرة األولى

6ئيس كتابة الضشط

157 مكرر

املحكمة التجا6ية بالدا6 الشيضاء
عقد تقدمة

ملف 6قم :  30511)
حساب 6قم : 8889)

الساكنة  القشلي،  وفاء  السيدة 
 3 5 زنقة أثينا، طابق   بالدا6 الشيضاء 
للشخص  ممثلة  بصفتها   ،8 شقة 
وبصفتها   358.251 6قم  الطشيعي 
طو6  في  شركة  في  وحيدة  شريكة 

التكوين خصائصها كالتالي :
تم التصريح على ما يلي :

تم القيام بتقدمة طشيعية لشركة 
 STE PHARMACIE EXTENSION
شركة   ANASSI CASA SARL AU
مقرها  املحدودة،  املسؤولية  ذات 
شا6ع   54 الشيضاء  بالدا6  االجتماعي 
محمد زفزاف ج ه 3 تمديد أنا�سي تم 
املساهمة في الشركة املذكو6ة أعاله 
بجميع عناصر أصول وخصوم األصل 
وتصشح  الطشيعي  للشخص  التجا6ي 
الشركة مالكة للعناصر املساهم بها 
من يوم تسجيلها في السجل  ابتداء 

التجا6ي.
من  املستفيدة  للشركة  سيكو3 
من توقيع هذا  هذه التقدمة ابتداء 
االنتفاع  أيضا  لها  وسيكو3  العقد 
ابتداء من تا6يخ اإلنشاء النهائي لهذه 
األصل التجا6ي الكائن   : الشركة ب 
محمد  شا6ع   ،54 الشيضاء  بالدا6 
زفزاف ج.ه 3 تمديد أنا�سي واملسجل 
بالسجل التجا6ي باملحكمة التجا6ية 

بالدا6 الشيضاء تحت 6قم 358251.
تسجل  التعرضات  فإ3  وبذلك 
التجا6ية  باملحكمة  الضشط  بمكتب 
مكتب السجل التجا6ي بالدا6 الشيضاء 
يوما   ((5( داخل أجل خمسة عشر 

املوالي للنشرة األولى والثانية.
النشرة الثانية

68 مكرر



عدد 5707 - 3) شعشا3 443) )1) ما16 2022)الجريدة الرسمية   4964

املحكمة التجارية بطنجة
مكتب التصفية والتسوية القضائية

شركة نو6 الدين كا6 في شخص 

ممثلها القانوني

إشعا6
بتا6يخ  الصاد6  الحكم  بمقت�سى 

6قم  امللف  في   2022 فبراير   (0
الحكم  6قم   2022/8319/03

التجا6ية  املحكمة  قضت   2022/4

محمد  السنديك  باستشدال  بطنجة 

الحسن  السيد  بالسنديك  بنونة 

مسكي3 في ملف التسوية القضائية 

لشركة نو6 الدين كا6.
عن 6ئيس كتابة الضشط

26

املحكمة التجا6ية بطنجة

مكتب التصفية والتسوية القضائية

شركة تيولي طرانس ش.م.م

 في شخص ممثلها القانوني

ملف إجراءات 6قم : 7/2)/)202

إشعا6
بتا6يخ  الصاد6  الحكم  بمقت�سى 

6قم  امللف  في   202( أبريل  فاتح 

املحكمة  قضت   2020/8301/70

مسطرة  بفتح  بطنجة  التجا6ية 

تيولي  لشركة  القضائية  التسوية 

طرانس ش.م.م.

إ3 القا�سي املنتدب يشعركم بأنه 

بكتابة  الديو3  قائمة  إيداع  تم  قد 

الضشط من طرف السنديك السيد 

إشا6ة  6هن  لتكو3  مسكي3  الحسن 

طشقا  وذلك  عليها  لالطالع  الدائني3 

للمادة 198 من م.ت.
عن 6ئيس كتابة الضشط

27

املحكمة التجا6ية بطنجة

ملف تفويت أصل تجا6ي عن طريق 

الشيع

ملف 6قم : 1)/2022

كتابة  مصلحة  6ئيس  يعلن 

بطنجة  التجا6ية  باملحكمة  الضشط 

مصحح عرفي  عقد  بمقت�سى  أنه 

 202( أكتوبر   21  اإلمضاءات بتا6يخ 
وملحق عقد بيع أصل تجا6ي املصحح 
 ،2022 فبراير   9 بتا6يخ  اإلمضاءات 
الساكن  املعكا6،  مو�سى  السيد  باع 
 (5 بطنجة زنقة عقشة القصشة 6قم 
الوطنية  التعريف  لشطاقة  والحامل 
بالسجل  واملسجل   A590728 6قم 
 ،5(711 التجا6ي بطنجة تحت 6قم 
الكائن  التجا6ي  األصل  مجموع 
 ،41 بطنجة شا6ع طا6ق بن زياد 6قم 
بزعروجي،  يوسف  السيد  لفائدة 
الوطنية  التعريف  لشطاقة  الحامل 
6قم K352391 وحددت قيمة األصل 
التجا6ي موضوع الشيع في مشلغ إجمالي 

قد6ه 00.000) د6هم.
وعليه فإ3 جميع التعرضات تقدم 
بكتابة الضشط بهذه املحكمة داخل 
يوما ابتداء   ((5( أجل خمسة عشر 
من تا6يخ النشر الثاني طشقا للفصل 

84 وما يليه من مدونة التجا6ة.
النشرة األولى

عن 6ئيس كتابة الضشط

كمال معطاكة

28 مكرر

املحكمة التجا6ية بطنجة
ملف تفويت أصل تجا6ي عن طريق 

التنازل
ملف 6قم : 7)/2022

كتابة  مصلحة  6ئيس  يعلن 
بطنجة  التجا6ية  باملحكمة  الضشط 
مصحح  عرفي  عقد  بمقت�سى  أنه 
 2022 فبراير   (7 بتا6يخ  اإلمضاءات 
خوية  السعدية  السيدة  تنازلت 
زنقة ب   (5 الساكنة بالعرائش 6قم 
لشطاقة  والحاملة  السما6ة  تجزئة 
 LA(1171 6قم  الوطنية  التعريف 
بطنجة  التجا6ي  بالسجل  واملسجل 
مجموع  عن   ،((5858 6قم  تحت 
األصل التجا6ي املخصص لشيع املواد 
الكائن   (PROXI SHOP( الغذائية 
لفائدة  طنجة،  خليج   (9 بطنجة 
الحامل لشطاقة  السيد فؤاد الزاكي، 
 LA(1110 6قم  الوطنية  التعريف 
مقابل مشلغ إجمالي قد6ه 0.000) د6هم.

وعليه فإ3 جميع التعرضات تقدم 

بكتابة الضشط بهذه املحكمة داخل 

يوما ابتداء   ((5( أجل خمسة عشر 

من تا6يخ النشر الثاني طشقا للفصل 

84 وما يليه من مدونة التجا6ة.

النشرة األولى
عن 6ئيس كتابة الضشط

كمال معطاكة

29 مكرر

املحكمة التجا6ية بطنجة

 ملف تفويت أصل تجا6ي 

عن طريق الشيع

ملف 6قم :  5)/2022

كتابة  مصلحة  6ئيس  يعلن 

بطنجة  التجا6ية  باملحكمة  الضشط 

في  مؤ6خ  موثق  عقد  بمقت�سى  أنه 

باعت السيدة نهال   ،2022 يناير   28

زنقة   9 بطنجة  الساكنة  الطليكي، 

 47 ش   9 عما6ة  بنيعيش  الدكتو6 

الوطنية  التعريف  لشطاقة  والحاملة 

بالسجل  واملسجلة   KA4252( 6قم 

التجا6ي بطنجة تحت 6قم 94)38)، 

هو  الذي  التجا6ي  األصل  مجموع 

بطنجة  والكائن  عشا6ة عن صيدلية 

لفائدة  كزناية،  بد6يوين  حي   2155

لشطاقة  الحامل  موهب  عمر  السيد 

 M53(271 6قم  الوطنية  التعريف 

التجا6ي  األصل  قيمة  وحددت 

في مشلغ إجمالي قد6ه  الشيع  موضوع 

800.000 د6هم.

وعليه فإ3 جميع التعرضات تقدم 

بكتابة الضشط بهذه املحكمة داخل 

يوما ابتداء   ((5( أجل خمسة عشر 

من تا6يخ النشر الثاني طشقا للفصل 

84 وما يليه من مدونة التجا6ة.

النشرة الثانية
عن 6ئيس كتابة الضشط

كمال معطاكة

69 مكرر

املحكمة التجارية بوجدة
إشها6 مستخرج عقد تنازل

 عن أصل تجا6ي
ملف 6قم : 4/2022)
حساب 6قم : 2532

مصحح  عرفي  عقد  بمقت�سى 
 ،202( ديسمبر   30 بتا6يخ  اإلمضاء 
فبراير   (1 بتا6يخ  بوجدة  مسجل 
العالي  عشد  السيد  تنازل   ،2022
حي القد1  الساكن بوجدة،  6شيد، 

زنقة لويزة 6قم 43.
الساكن  دوايري،  عمر  للسيد 
بوجدة، شا6ع الحسن الثاني 6قم 33.
املعد  التجا6ي  عن جميع األصل 
لشيع املعدات املنزلية، الكائن بوجدة، 
 ،( شا6ع عالل الف�سي تقسيمة 6قم 
6قم  تحت  التجا6ي  بالسجل  املقيد 

8978)، مقابل ) د6هم 6مزي.
املحكمة  أمام  التعرضات  تقشل 
التجا6ية بوجدة داخل أجل أقصاه 
للنشرة  املوالية  يوما  عشر  خمسة 
الثانية - تطشيقا للمادة 84 من مدونة 

التجا6ة.
النشرة األولى

عن 6ئيس مصلحة كتابة الضشط

اإلمضاء : بنحمزة محمد

136 مكرر

املحكمة التجا6ية بوجدة

ملف صعوبة املقاولة
6قم 3/)7/830)20

ملف التسوية القضاية 6قم : 
20(7/8302/((

ملف 6قم : 81)/8)83/)202
إشعا6 باستشدال السنديك

أ3  العموم  علم  في  ليكن 
أصد6ت  بوجدة  التجا6ية  املحكمة 
حكما   2022 فبراير   (1 بتا6يخ 
6قم  ملف   56/2022 6قم  تحت 
بتعيي3  ق�سى   2021/8318/186
في  سنديكا  خلوفي  حسن  السيد 
6قم  القضائية  التسوية  ملف 
2017/8302/11 املفتوح في مواجهة 
GUEST SARL« بدال  »شركة كيست 

عن السيد فؤاد قازوز.
6ئيس مصلحة كتابة الضشط

137
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املحكمة التجا6ية بوجدة
ملف صعوبة املقاولة 6قم : 

20(7/830(/2
ملف التسوية القضائية 6قم : 

20(7/8302/(0
ملف 6قم : 87)/8)83/)202

إشعا6 باستشدال السنديك
أ3  العموم  علم  في  ليكن 
أصد6ت  بوجدة  التجا6ية  املحكمة 
حكما   2022 فبراير   (1 بتا6يخ 
6قم  ملف   2022/57 6قم  تحت 
بتعيي3  ق�سى   2021/8318/187
في  سنديكا  خلوفي  حسن  السيد 
6قم  القضائية  التسوية  ملف 
2017/8302/10 املفتوح في مواجهة 
التاجر سعيد 6مضا3 العثماني بدال 

عن السيد فؤاد قازوز.
6ئيس مصلحة كتابة الضشط

138

املحكمة التجا6ية بوجدة
إشها6 مستخرج عقد بيع نصف 

أصل تجا6ي
ملف الشيع 6قم : 2022/))

حساب 6قم : 2450
بمقت�سى عقد شراء نصف أصل 
املنتصشا3  العدال3  حر6ه  تجا6ي 
االستئناف  محكمة  بدائرة  لإلشهاد 
بوجدة إد6يس فا16 وسعيد عجرود 
مسجل   ،202( فبراير   23 بتا6يخ 
بوجدة بتا6يخ 9) فبراير )202 سجل 
اإليداع 3))5 6قم ترتيبي 4557، باع 
الساكن بشا6ع  السيد محمد بوكير، 
تجزئة  الجوا6  زنقة  الثاني  الحسن 

الدوحي 6قم 87) وجدة.
الرحموني،  املنعم  عشد  للسيد 
الروداني  ابراهيم  بشا6ع  الساكن 
6قم  السراء  زنقة  الطلحاوي  تجزئة 

215 وجدة.
في األصل  النصف املشاع  جميع 
التجا6ي املخصص ملهنة لحام الكائن 
املقيد  وجدة،   5 بسوق الركابي3 6قم 
 13028 بالسجل التجا6ي تحت 6قم 
تحليلي، بثمن إجمالي قد6ه 00.000) 

د6هم.

املحكمة  أمام  التعرضات  تقشل 
التجا6ية بوجدة داخل أجل أقصاه 
للنشرة  املوالية  يوما  عشر  خمسة 
الثانية - تطشيقا للمادة 84 من مدونة 

التجا6ة.
النشرة الثانية

6ئيس مصلحة كتابة الضشط

اإلمضاء : منصو6 محمد

72 مكرر

املحكمة التجارية بمكناس
تحويل شخص طشيعي إلى شخص 

معنوي
ملف 6قم : 2022/04

في  مؤ6خ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
تم تحويل الشخص   2022 فبراير   2
الحاملة  هد6وجي،  بشرى  الذاتي 
6قم  الوطنية  التعريف  لشطاقة 
بالسجل  واملسجلة   C488401
التجا6ي تحت 6قم 42991 إلى شخص 
 STE PHARMACIE معنوي تحت اسم
EL WAHDA BH SARL AU شركة في 
تجزئة  الكائن مقرها  التأسيس  طو6 

الوحدة 6قم 192 وسال3، مكنا1.
التجا6ي  األصل  تقييم  تم  وقد 
واملعنوية  املادية  العناصر  لجميع 
من أصول وخصوم للشيا3 املحاسبي 
 (.475.000 كحصص لشركة بقيمة 

د6هم.
لذلك فإ3 جميع التعرضات يجب 
باملحكمة  الضشط  بكتابة  أ3 توضع 
التجا6ية بمكنا1 داخل أجل خمسة 
صدو6  تا6يخ  من  يوما   ((5( عشر 

النشرة الثانية.
النشرة األولى

6ئيس مصلحة كتابة الضشط

4 مكرر

املحكمة التجا6ية بمكنا1
بيا3 بإيداع قائمة االجراء لدى 

مصلحة كتابة الضشط
 728 املادة  ملقتضيات  تفعيال 
املتعلق بمساطر   (7.73 من القانو3 
الخامس)  )الكتاب  املقاولة  صعوبة 
من مدونة التجا6ة ليكن في علم أجراء

السنديك  أ3  أطلس  بريت  شركة   

املكلف بمسطرة التصفية القضائية 

األجراء  بديو3  قائمة  وضع  للشركة 

بكتابة الضشط هذه املحكمة مكتب 

أجير  لكل  ويمكن  املقاولة  صعوبة 

هذه  على  االطالع  عنه  ينوب  من  أو 

كما يجب على كل من تتم  القائمة، 

دينه  من  بعض  أو  كل  إلى  اإلشا6ة 

إلى  دعواه  يرفع  أ3  القائمة  تلك  في 

املحكمة املختصة داخل أجل شهرين 

بالجرية  القائمة  نشر  تا6يخ  من 

الرسمية تحت طائلة سقوط حقه في 

املنازعة.
عن 6ئيس مصلحة كتابة الضشط

5

املحكمة التجارية بفاس

ملف الشيع 6قم : 04/2022

حساب 6قم : 4027

نص اإلشها6
ذة.مزياني  توثيقي  بمقت�سى عقد 

9) يناير  زينب، املوثقة بفا1 بتا6يخ 

2022 واملسجل بتا6يخ 24 يناير 2022.

صويلح،  الهادي  عشد   : الشائع 

C(1055، الساكن إقامة الفردو1، 

6قم 31، حي الوفاء 2، طريق صفرو، 

فا1.

 C47(535 ،املشتري : فؤاد قري�سي

الساكن زنقة بد6 شاكر سياب، إقامة 

البركة، شقة 3 طابق 2 حي 52.

بيع حق كراء أصل تجا6ي لألصل 

ب  الكائن   443(4 6قم  التجا6ي 

 RUE AIN KHAIL N°52 ZQAQ

بثمن قد6ه   ROMMANE FES, FES

250.000 د6هم.

أجل  داخل  التعرضات  وتقشل 

تا6يخ  من  يوما   ((5( عشر  خمسة 

النشرة الثانية بالجريدة الرسمية.

النشرة األولى
عن 6ئيس كتابة الضشط

6 مكرر

املحكمة التجا6ية بفا1

شركة عالم تربية املوا�سي

نشر الحكم القا�سي

 بقفل مسطرة التصفية القضائية

مصلحة  6ئيس  السيد  يعلن 

التجا6ية  باملحكمة  الضشط  كتابة 

 2022 فبراير   (1 بتا6يخ  أنه  بفا1 

التجا6ية  املحكمة  عن  حكم  صد6 

بفا1 تحت 6قم 2022/08 في امللف 

ق�سى   2021/8323/296 6قم 

القضائية  التصفية  مسطرة  بقفل 

تربية  عالم  في حق شركة  املفتوحة 

االجتماعي  مقرها  الكائن  املوا�سي 

حي بد6 طريق عي3 السمن   45 برقم 
التجا6ي  بالسجل  واملسجلة  فا1 

بفا1 تحت  التجا6ية  لدى املحكمة 

ذلك  عن  مايترتب  مع   (8249  6قم 

من أثا6 قانونية.
عن 6ئيس كتابة الضشط

7

املحكمة التجارية بأكادير
ملف معالجة صعوبات املقاولة

6قم 04)/8302/)202

شركة تأمينات األلفية الثالثة

حساب 6قم : ت 97-)202

إشعا6

 9 6قم  الحكم  بمقت�سى 

 2022 فبراير   8 بتا6يخ  الصاد6 

6قم  املقاولة  صعوبات  ملف  في 

املحكمة  قضت   202(/8302/(04

التجا6ية بأكادير :

بفتح مسطرة التسوية القضائية 

األلفية  »تأمينات  شركة  حق  في 

املسؤولية  ذات  شركة  الثالثة« 

املحدودة الكائن مقرها االجتماعي في 

7) شا6ع عمر بن جلو3 6ياض السالم 
واملقيدة في السجل التجا6ي  أكادير، 

باملحكمة التجا6ية بأكادير تحت 6قم 

20297 تحليلي.

بتحديد فترة التوقف عن الدفع 

السابقة   ((8( في ثمانية عشر شهرا 

عن صدو6 هذا الحكم.
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السيدة كريمة أضرضو6  بتعيي3 
6ا�سي  عمر  والسيد  منتدبة  قاضية 

نائشا لها.
ادحلي  الحسي3  السيد  بتعيي3 
مراقشة  في  مهمته  وتحديد  سنديكا 
بإعداد  تكليفه  مع  التسيير  عمليات 
املالية  املوازنة  حول  مفصل  تقرير 
واالقتصادية واالجتماعية للمقاولة، 
لوضعيتها  املناسب  الحل  واقتراح 
تا6يخ  من  أشهر  أ6بعة  أجل  داخل 

صدو6 هذا الحكم.
املعجل  بالنفاذ  الحكم  بشمول 

بقوة القانو3.
غرفة  بجلسة  امللف  بإد6اج 
مع   2022 يونيو   7 ليوم  املشو6ة 
تكليف السنديك بعرض تقريره على 
قشل  املنتدب  القا�سي  السيد  أنظا6 

موعد الجلسة.
الدائني3  من  فاملطلوب  وعليه، 
التصريح بديونهم للسنديك بعنوانه 
الحسي3 ادحلي الكائن شا6ع   : اآلتي 
ايليغ  دا6  عما6ة  اسماعيل  موالي 
أكادير،   3(4 6قم  الثالث  الطابق 
ضمن قائمة تتضمن املشالغ املطلوبة 
أجل  داخل  وذلك  بالوثائق  مرفقة 
تا6يخ نشر هذا اإلشعا6  شهرين من 
بالجريدة الرسمية طشقا للمواد 584، 
9)7، 720 و )72 من مدونة التجا6ة 
بالنسشة  شهرين  األجل  هذا  ويمدد 
اململكة  خا6ج  القاطني3  للدائني3 

املغربية.
عن 6ئيس مصلحة كتابة الضشط

اد6يس الزاهيد

11

املحكمة التجا6ية بأكادير
ملف معالجة صعوبات املقاولة

6قم 81)/8301/)202
شركة لجو3 تالو3 2 الخاصة

LES JEUNES TALENTS 2 PRIVES
إشعا6

1) الصاد6  بمقت�سى الحكم 6قم 
2022 عن املحكمة  5) فبراير  بتا6يخ 
6قم  امللف  في  بأكادير  التجا6ية 

81)/8301/)202 القا�سي بـ :

فتح مسطرة التصفية القضائية 
 2 في حق شركة شركة لجو3 تالو3 
 LES JEUNES TALENTS 2 الخاصة 
االجتماعي  بمقرها  الكائن   PRIVES

برقم 43) بلوك L حي الهدى أكادير.
خالد  السيد  على  باإلبقاء 
العظيمي قاضيا منتدبا والسيد عمر 
الحسي3  والسيد  له،  نائشا  6ا�سي 

ادحلي سنديكا.
باعتشا6 تا6يخ التوقف عن الدفع 
هو التا6يخ املحدد في الحكم القا�سي 

بفتح مسطرة التسوية القضائية.
املعجل  بالنفاذ  الحكم  بشمول 

بقوة القانو3.
بتسجيل  الضشط  كتابة  بقيام 
ملخص هذا الحكم بالسجل التجا6ي 
للشركة فو6ا، ونشر إشعا6 بالحكم في 
اإلعالنات  نشر  لها  مخول  صحيفة 
الرسمية  الجريدة  وفي  القانونية 
اللوحة  على  اإلشعا6  هذا  وتعليق 
مع  باملحكمة  الغرض  لهذا  املعدة 
تشليغ الحكم إلى املقاولة والكل داخل 

أجل ثمانية )8) أيام من صدو6ه.
عن 6ئيس مصلحة كتابة الضشط

12

املحكمة التجا6ية بأكادير
مصلحة كتابة الضشط

التصفية القضائية للشركة
ملف 6قم : 2000/23

بيا3
بإيداع قائمة الديو3

)املادتا3 732 و 733 مدونة التجا6ة)
التصفية  دائني  علم  في  ليكن 
الكائن  منسو1  لشركة  القضائية 
أ3  أكادير  املقاومة  شا6ع   28 مقرها 
الديو3 التي تم تحقيقها قد وضعت 
قائمتها بكتابة الضشط لدى املحكمة 
صعوبات  )مكتب  بأكادير  التجا6ية 

املقاولة).
ويمكن لكل شخص االطالع عليها 
بكتابة الضشط وتقديم ما لديه من 
شكاوى للقا�سي املنتدب داخل أجل 
الشيا3  هذا  نشر  تا6يخ  من  يوما   (5

بالجريدة الرسمية.
6ئيس مصلحة كتابة الضشط

إد6يس الزاهيد

13

املحكمة التجا6ية بأكادير
ملف معالجة صعوبات املقاولة

6قم 24)/8302/)202
شركة البراف ايموبليير

حساب 6قم 05)
إشعا6

5) الصاد6  بمقت�سى الحكم 6قم 
2022 عن املحكمة  5) فبراير  بتا6يخ 
6قم  امللف  في  بأكادير  التجا6ية 

2021/8302/124 القا�سي بـ :
فتح مسطرة التصفية القضائية 
في حق شركة البراف ايموبليير شركة 
الكائن  املحدودة  املسؤولية  ذات 
مقرها االجتماعي بمركب أكادير شا6ع 
20 غشت أكادير واملقيدة في السجل 
بأكادير  التجا6ية  باملحكمة  التجا6ي 

تحت 6قم 32157 تحليلي.
الدفع  عن  التوقف  فترة  بحديد 
عن  السابقة  شهرا  عشر  ثمانية  في 

صدو6 هذا الحكم.
بتعيي3 السيد عمر 6ا�سي قاضيا 
نائشا  العظيمي  منتدبا والسيد خالد 

له.
بخوش  حسن  السيد  بتعيي3 

سنديكا.
املعجل  بالنفاذ  الحكم  بشمول 

بقوة القانو3.
غرف  بجلسة  امللف  بإد6اج 

املشروة ليوم 4) يونيو 2022.
الدائني3  من  فاملطلوب  وعليه 
التصريح بديونهم للسنديك بعنوانه 
حسن بخوش الكائن بعما6ة   : اآلتي 
الحاج  زنقة  األول  الطابق  اهضا6 
احمد اخنوش )قشالة الشركة العامة 
أكادير،   - الصناعي  الحي   - لألبناك) 
ضمن قائمة تتضمن املشالغ املطلوبة 
اجل  داخل  وذلك  بالوثائق  مرفقة 
تا6يخ نشر هذا اإلشعا6  شهرين من 
بالجريدة الرسمية طشقا للمواد -584
التجا6ة  مدونة  من   7(9-720-72(
بالنسشة  شهرين  األجل  هذا  ويمتد 
اململكة  خا6ج  القاطني3  للدائني3 

املغربية.
عن 6ئيس مصلحة كتابة الضشط

14

املحكمة التجا6ية بأكادير
مكتب السجل التجا6ي

ملف 6قم : )/2022
حساب خصو�سي : 2911

 تقديم أصل تجا6ي كحصة 
في الشركة

في  املؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
قدم السيد جناني   202( نوفمبر   4
التعريف  لشطاقة  الحامل  محمد، 
 STE لشركة   J53984 الوطنية 
 ALIMENTATION EL KHEDRA
بعما6ة  االجتماعي  مقرها  الكائن 
أكادير  زنقة مراكش،  الحاج مشا6ك، 
جميع األصل التجا6ي الكائن بعما6ة 
أكادير  زنقة مراكش،  الحاج مشا6ك، 
 2(3(1 التجا6ي  بالسجل  واملسجل 
واملعنوية  املادية  عناصره  بجميع 
قد6ه  بمشلغ  الشركة  في  كحصة 

000.)94.) د6هم.
وبذلك فإ3 6ئيسة مصلحة كتابة 
أ3  ذي مصلحة  لكل  تعلن  الضشط 
ضشط  بمكتب  تسجل  التعرضات 
املحكمة التجا6ية بأكادير داخل أجل 
املوالية   ((5( يوما  عشرة  الخمسة 
من   84 الثانية طشقا للمادة  للنشرة 

مدونة التجا6ة.
النشرة األولى

 6ئيسة مصلحة كتابة الضشط
8 مكرر

املحكمة التجا6ية بأكادير
مكتب السجل التجا6ي
ا6سال 6قم : 825)/22 

ملف 6قم 02/2022
حساب خصو�سي : 2977

بيع أصل تجا6ي
في املحر6  الشيع  عقد   بمقت�سى 
)2 ديسمبر 5)20 باع بموجشه السيد 
الحامل  ابريك  بن  السلمي  احمد 
 JE89890 لشطاقة التعريف الوطنية 
الحامل  اوتبرين  مصطفى  والسيد 
 J3924(4 لشطاقة التعريف الوطنية 
التجا6ي  األصل  عناصر  جميع 
الكائن بالشا6ع الرئي�سي ملركز او6ير، 
بن  إبراهيم  اوسو1  السيد  لفائدة 

التعريف  لشطاقة  الحامل  هللا  عشد 

الوطنية JE20207 بثمن إجمالي قد6ه 

10.000) د6هم. 
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وبذلك فإ3 6ئيسة مصلحة كتابة 

أ3  ذي مصلحة  لكل  تعلن  الضشط 

ضشط  بمكتب  تسجل  التعرضات 

املحكمة التجا6ية بأكادير داخل أجل 

املوالية   ((5( يوما  عشرة  الخمسة 

من   84 للنشرة الثانية طشقا للمواد 

مدونة التجا6ة.

النشرة األولى
6ئيسة مصلحة كتابة الضشط

9 مكرر

املحكمة التجا6ية بأكادير

مكتب السجل التجا6ي

ملف 6قم 2022/03

حساب خصو�سي : 2989

تفويت أصل تجا6ي

في املحر6  الشيع  عقد   بمقت�سى 

باع بموجشه السيد   2022 يناير   27

لشطاقة  الحامل  امكو6  احمد 

جميع   J95200 الوطنية  التعريف 

املسمى  التجا6ي  األصل  عناصر 

برقم  الكائن   PHARMACIE ITRY

أكادير واملسجل  السالم  6ياض   (95

بأكادير تحت 6قم  التجا6ي  بالسجل 

لفائدة السيدة كوثر بداوي   ،(5438

الوطنية  التعريف  لشطاقة  الحاملة 

قد6ه  إجمالي  بثمن   J501348

800.000 د6هم.

وبذلك فإ3 6ئيسة مصلحة كتابة 

أ3  ذي مصلحة  لكل  تعلن  الضشط 

ضشط  بمكتب  تسجل  التعرضات 

املحكمة التجا6ية بأكادير داخل أجل 

املوالية   ((5( يوما  عشرة  الخمسة 

من   84 للنشرة الثانية طشقا للمواد 

مدونة التجا6ة.

النشرة األولى
6ئيسة مصلحة كتابة الضشط

10 مكرر

املحكمة التجا6ية بأكادير
مكتب السجل التجا6ي

إ6سال 6قم : )203

ملف 6قم : 2022/05

حساب خصو�سي : 4)30

 تقديم أصل تجا6ي كحصة 

في الشركة

األصل  تقديم  عقد  بمقت�سى 

املؤ6خ  الشركة  في  كحصة  التجا6ي 

في 27 يناير 2022 واملصحح اإلمضاء 

في 5) فبراير 2022 قدم السيد اوعلي 

التعريف  لشطاقة  الحامل  محمد، 

 STE لشركة   BK7(110 الوطنية 

 PHARMACIE LA SANTE ANZA

مقره  الكائن  التجا6ي  األصل  جميع 

االجتماعي 6قم 1 حي األمل انزا، أكادير 

 31388 التجا6ي  بالسجل  واملسجل 

واملعنوية  املادية  عناصره  بجميع 

قد6ه  بمشلغ  الشركة  في  كحصة 

9.000)0.) د6هم.

وبذلك فإ3 6ئيسة مصلحة كتابة 

أ3  ذي مصلحة  لكل  تعلن  الضشط 

ضشط  بمكتب  تسجل  التعرضات 

املحكمة التجا6ية بأكادير داخل أجل 

املوالية  يوما   ((5( عشر  الخمسة 

من   84 الثانية طشقا للمادة  للنشرة 

مدونة التجا6ة.

النشرة األولى
6ئيسة مصلحة كتابة الضشط

95 مكرر

املحكمة التجا6ية بأكادير
مكتب السجل التجا6ي

ملف 6قم : 2022/04

حساب خصو�سي : 3000

 تقديم أصل تجا6ي كحصة 

في شركة

بموجب القانو3 األسا�سي املؤ6خ 

االتفاق  وعقد   2022 يناير   3 في 

2022 قدم السيد  يناير   3 املؤ6خ في 

 (OUAJJOU YOUNES( واجو يونس 

الوطنية  التعريف  لشطاقة  الحامل 
بالسجل  واملسجل   BE41((59 6قم 

بأكادير التجا6ية  باملحكمة  التجا6ي 

أصله  كافة   70408 6قم  تحت   
التجا6ي كحصة في الشركة املدعوة 
 PHARMACIE AGADIR BAY
والكائن مقرها االجتماعي   SARL AU 
6قم 23 عما6ة 0) مشروع أكادير باي 
والذي قوم حسب  أكادير  بنسركاو، 
في  املؤ6خ  الحصص  مراقب  تقرير 
قد6ه  إجمالي  بثمن   2022 يناير   3

00.000).) د6هم.
وبذلك فإ3 6ئيس مصلحة كتابة 
أ3  ذي مصلحة  لكل  يعلن  الضشط 
ضشط  بمكتب  تسجل  التعرضات 
املحكمة التجا6ية بأكادير داخل أجل 
املوالية  يوما   ((5( عشر  الخمسة 
 84  ،83 للنشرة الثانية طشقا للمادة 

و04) من مدونة التجا6ة.
النشرة األولى

6ئيس مصلحة كتابة الضشط

96 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش
مكتب صعوبات املقاولة

فتح مسطرة التصفية القضائية
في مواجهة السيد جواد العلمي 

الحسني والسيد علي خرفي
ملف 6قم : 0))/0)7/83)20

إشعا6
 2022/30 6قم  حكم  بمقت�سى 
 2022 فبراير   (5 بتا6يخ  الصاد6 
6قم  املقاولة  صعوبات  ملف  في 
املحكمة  قضت   2017/8310/110

التجا6ية بمراكش :
فتح مسطرة التصفية القضائية 
العلمي  جواد  السيد  مواجهة  في 
االبقاء  خرفي  علي  والسيد  الحسني 
الدفع  عن  التوقف  مدة  نفس  على 
التصفية  في حكم مسطرة  املحددة 
القضائية في حق شركة بيست ميلك 

وبسقوط أهلينهما التجا6ية.
وعي3 السيد عشد الرحيم اسميح 

قاضيا منتدبا ؛
سنديكا  زعكو3  مشا6ك  والسيد 
شقة   10 عما6ة   : والكائن  مصفيا 
الخطابي جليز  الكريم  شا6ع عشد   4

مراكش.

الدائني3  من  فاملطلوب  وعليه 

املعي3  للسنديك  بديونهم  التصريح 

ضمن قائمة تتضمن املشالغ املطلوبة 

أجل  داخل  وذلك  بالوثائق  مرفقة 

تا6يخ نشر هذا اإلشعا6  شهرين من 

ملقتضيات  طشقا  الرسمية  بالجريدة 

من مدونة  و720   و9)7   584 املواد 

التجا6ة.
عن 6ئيس مصلحة كتابة الضشط

15

املحكمة التجا6ية بمراكش
بيع أصل تجا6ي

ملف 6قم : 20/2022

حساب 6قم : 4223

مؤ6خ  توثيقي  عقد  بمقت�سى 

في  مسجل   2022 يناير   (3 بتا6يخ 

مراكش تحت املراجع التالية :

2022-  : املداخيل  كناش 

باستخالص  أمر   0004329-((07(

.352(

باعت :

 RIAD HEL’LO املسماة  الشركة 

شركة محدودة املسؤولية، 6أسمالها 

هو  الرئي�سي  ومقرها  د6هم   (0.000

القصشة  6حالة  د6ب   19 مراكش، 

املشو6.

KERSAB شركة  للشركة املسماة 

6أسمالها  املسؤولية،  محدودة 

00.000) د6هم ومقرها الرئي�سي هو 

زنقة مسلم الطابق الثالث  مراكش، 

شقة 4) باب دكالة.

الكائن  التجا6ي  األصل  مجموع 

القصشة  6حالة  د6ب   19 بمراكش، 

املشو6.

واملقيد  الضيافة،  لدا6  واملعد 

بالسجل التجا6ي باملحكمة التجا6ية 

من   9(05( 6قم  تحت  بمراكش، 

من  و8)17  اإليضاحي  السجل 

عناصره  بجميع  الترتيبي  السجل 

املادية واملعنوية.

 312.094,87 بثمن إجمالي قد6ه 

تم اإلبراء منه في العقد.
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أعاله  املذكو6  الشائع  دائني  على 
قسم  إلى  بتعرضاتهم  يتقدموا  أ3 
التجا6ية  باملحكمة  التجا6ي  السجل 
بمراكش، داخل أجل يبتدئ من تا6يخ 
اليوم  في  وينتهي  األول  اإلعال3  نشر 
الخامس عشر )5)) من نشر اإلعال3 

الثاني.
النشرة األولى

عن 6ئيس مصلحة كتابة الضشط

16 مكرر

املحكمة التجا6ية بمراكش
بيع أصل تجا6ي

ملف 6قم : 2022/25
حساب 6قم : 4285

في  مؤ6خ  توثيقي  عقد  بمقت�سى 
بمراكش  ومسجل   2022 فبراير   21
السيد  باع   2020 فبراير   21 بتا6يخ 
 ABDESSALAM اعزي  السالم  عشد 
التعريف  لشطاقة  الحامل   AAZZI
الساكن   EE249(29 6قم  الوطنية 
41 سبيع  بمراكش د6ب القاسم 6قم 
لفائدة السيد ايت الحمري عشد النبي 
الحامل   ABDENBI AIT ELHAMRI
6قم  الوطنية  التعريف  لشطاقة 

.EE40944
الكائن  التجا6ي  األصل  جميع 
3 مستخرج من الدا6  بمراكش، 6قم 
واملعد  ب،  حرف   ( املسيرة   312
 Marchand الجاهزة  املالبس  لشيع 
 de vêtementsconfectionnés
6قم  التجا6ي  بالسجل  واملسجل 
22171) من السجل التحليلي وتحت 
6قم 728 من السجل الترتيبي، بجميع 
بمشلغ  واملعنوية  املادية  عناصره 

500.000 د6هما.
أعاله  املذكو6  الشائع  دائني  فعلى 
قسم  إلى  بتعرضاتهم  يتقدموا  أ3 
التجا6ية  باملحكمة  التجا6ي  السجل 
بمراكش، داخل أجل يبتدئ من تا6يخ 
اليوم  في  وينتهي  األول  اإلعال3  نشر 
الخامس عشر )5)) من نشر اإلعال3 

الثاني.
النشرة األولى

عن 6ئيس كتابة الضشط

17 مكرر

املحكمة التجا6ية بمراكش
بيع حق الكراء

ملف 6قم : 2022/24
حساب 6قم : 4277

في مؤ6خ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
بمراكش  ومسجل   202( أبريل   28
السيد  باع   202( ماي   (( بتا6يخ 
خالد بولهنا الحامل لشطاقة التعريف 
الساكن   E3114(3 6قم  الوطنية 
ازلي   (1( 6قم  املنا6ة  6ياض  بتجزئة 
مراكش لفائدة السيد محمد بولهنا 
الوطنية  التعريف  لشطاقة  الحامل 
الكراء  حق  كافة   E580117 6قم 
بتجزئة  الكائن  التجا6ي،  للمحل 
39 سيدي يوسف بن علي  95) 6قم 
مراكش واملعد للغرض التجا6ي »بيع 
 87.500 بمشلغ  املستعمل«  األثاث 

د6هما. 
أعاله  املذكو6  الشائع  دائني  فعلى 
قسم  إلى  بتعرضاتهم  يتقدموا  أ3 
التجا6ية  باملحكمة  التجا6ي  السجل 
بمراكش، داخل أجل يبتدئ من تا6يخ 
اليوم  في  وينتهي  األول  اإلعال3  نشر 
الخامس عشر )5)) من نشر اإلعال3 

الثاني.
النشرة األولى

عن 6ئيس كتابة الضشط

18 مكرر

املحكمة التجا6ية بمراكش
ييع أصل تجا6ي

ملف 6قم : 2022/23
حساب 6قم : 4245

في مؤ6خ  توثيقي  عقد   بمقت�سى 
4) ديسمبر )202 مسجل في مراكش 
بتا6يخ 1) ديسمبر )202 تحت املراجع 
((07(-  : املداخل  كناش   : التالية 
باستخالص :  امر   0(0337(-202(
شركة  باعت   ،2021/90235
 ROUGE MARRAKECH SARL
نو6بيرت  جو3  بيريز  السيد  يمثلها 
 MBM DEVELOPPEMENT لشركة 
سوليي  السيد  يمثلها   SARL
التجا6ي  األصل  جميع  فريديريك، 
د6ب  السالم  حي  بمراكش  الكائن 
واملسجل   (9 6قم  الكشير  الجامع 

بالسجل التجا6ي 6قم 225)2، بثمن 
تم  د6هم   785.000 قد6ه  إجمالي 

اإلبراء منه في العقد.
 ROUGE الشركة  دائني  على 
MARRAKECH SARL الشائع املذكو6 
إلى  بتعرضاتهم  يتقدموا  أ3  أعاله 
باملحكمة  التجا6ي  السجل  قسم 
التجا6ية بمراكش داخل أجل يبتدئ 
من تا6يخ نشر اإلعال3 األول وينتهي في 
اليوم الخامس عشر من نشر اإلعال3 

الثاني.
اإلعال3 األول

عن 6ئيس مصلحة كتابة الضشط

19 مكرر

املحكمة التجا6ية بمراكش
ييع أصل تجا6ي

ملف 6قم : 2022/22
حساب 6قم : 4237

في مؤ6خ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
السيدة  باعت   ،202( نوفمبر   23
لشطاقة  الحاملة  از6ي  مشا6كة 
 E(59753 6قم  الوطنية  التعريف 
 (58 6قم  الشوهالي  بد6ب  الساكنة 
سيشع مراكش لفائدة السيدة حليمة 
لشطاقة  الحاملة  املجدوب  ايت 
 EE51334 6قم  الوطنية  التعريف 
 (80 6قم  الساقية  بد6ب  الساكنة 
األصل  من  السد1  مراكش  سيشع 
بن  الكائن بسيدي يوسف  التجا6ي 
305 مراكش  علي د6ب الساقية 6قم 
واملستلزمات  املنتوجات  لشيع  واملعد 
الششه صيدالنية واملسجل بالسجل 
بجميع   (33552 التجا6ي تحت 6قم 
بمشلغ  واملعنوية،  املادية  عناصره 

5.000) د6هم.
أعاله  املذكو6  الشائع  دائني  فعلى 
قسم  إلى  بتعرضاتهم  يتقدموا  أ3 
التجا6ية  باملحكمة  التجا6ي  السجل 
بمراكش داخل أجل يبتدئ من تا6يخ 
اليوم  في  وينتهي  األول  اإلعال3  نشر 
الخامس عشر من نشر اإلعال3 الثاني.

اإلعال3 األول
عن 6ئيس مصلحة كتابة الضشط

20 مكرر

املحكمة التجا6ية بمراكش
بيع أصل تجا6ي

ملف 6قم : )2022/2
حساب 6قم : 4225

في مؤ6خ  توثيقي  عقد   بمقت�سى 
مسجل   ،202( ديسمبر  و)3   24
بمراكش بتا6يخ 1 يناير 2022، باعت 
 Claude شوفاليي  كلود  السيدة 
لشهادة  الحاملة   CHEVALIER
 ،E0(2320P التسجيل املغربية 6قم 
دوا6   ،1 كلم  بتسلطانت،  الساكنة 
نيابة  أو6يكة،  طريق  لكواسم، 
املسؤولية  املحدودة  الشركة  عن 
للشركة املحدودة   RIAD EL KENZ
الوحيد  الشريك  ذات  املسؤولية 

.VIALANSOCHA
الكائن  التجا6ي  األصل  جميع 
بمراكش 6ياض لعرو1، زنقة سيدي 
لتسيير  املعد   ،218 6قم  بوعمر، 
املقيد  تقليدية،  سياحية  إقامات 
لدى  املمسوك  التجا6ي  بالسجل 
التجا6ية  باملحكمة  الضشط  كتابة 
من   38043 6قم  تحت  بمراكش 
بجميع  اإليضاحي  التجا6ي  السجل 
عناصره املادية واملعنوية بثمن قد6ه 

8.100)3 د6هم.
فعلى دائني الشائع املذكو6ة أعاله 
قسم  إلى  بتعرضاتهم  يتقدموا  أ3 
التجا6ية  باملحكمة  التجا6ي  السجل 
بمراكش داخل أجل يبتدئ من تا6يخ 
اليوم  في  وينتهي  األول  اإلعال3  نشر 
الخامس عشر من نشر اإلعال3 الثاني.

اإلعال3 األول
عن 6ئيس مصلحة كتابة الضشط

21 مكرر

املحكمة التجا6ية بمراكش
ملف 6قم : 2022/21

حساب 6قم 4297
 تقديم أصل تجا6ي 

حصة في شركة
بمقت�سى عقد موثق أمام األستاذ 
بتا6يخ  بمراكش  موثق  محدا  جمال 
بتا6يخ ومسجل   2022 فبراير   3 
استخالص  أمر   2022 فبراير   (4  
6قم 2022/7945 سجل اإليداع 6قم 

)07))-2022-0009537 وصل 6قم 

.20223305((049
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فاطمة  الذاتي  الشخص  قدم 
لشطاقة  الحاملة  الودغيري  الزهراء 
املسجلة   E94517 6قم  التعريف 
 41054 6قم  التجا6ي  بالسجل 

بمراكش.
تحت  املعنوي  الشخص  لفائدة 
إسم شركة فا6ما�سي لشو6اطوا6 لوبن 
 PHARMACIE LABORATOIRE
مسؤولية  ذات  شركة   LE PONT
جميع  وحيد  شريك  ذات  محدودة 
األصل التجا6ي الكائن بمراكش حي 
لصيدلية  واملعد   11 6قم   ( املسيرة 
واملسجل  الطشية  التحاليل  ومختبر 
6قم  تحت  التجا6ي  بالسجل 
د6هم)   3.725,70 بمشلغ   41054
 PHARMACIE شركة  في  حصف 

.LABORATOIRE LE PONT
فعلى دائني مقدم الحصة املذكو6 
إلى  بتعرضاتهم  يتقدموا  أ3  أعاله 
باملحكمة  التجا6ي  السجل  قسم 
التجا6ية بمراكش داخل أجل يبتدئ 
من تا6يخ نشر اإلعال3 األول وينتهي في 
اليوم الخامس عشر من نشر اإلعال3 

الثاني.
اإلعال3 األول

عن 6ئيس مصلحة كتابة الضشط

93 مكرر

املحكمة التجا6ية بمراكش
بيع حق الكراء

ملف 6قم 2022/27
حساب ))43

في  مؤ6خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
ومسجل بمراكش   2020 نوفمبر   20
بتا6يخ 5) نوفمبر )202 باعت شركة 
 ENTREPRISE EL MALQUY«
 ،DES TRAVAUX DIVERS« SARL
تحت  التجا6ي  السجل  في  املسجلة 
مقرها  والكائن  بمراكش   89(3 6قم 
االجتماعي باملحل 6قم ) دوا6 بن دادا 
ممثلة في  جماعة السعادة مراكش، 
الحامل  محمد،  بوساكس  السيد 
6قم  الوطنية  التعريف  لشطاقة 
E(15273، للشركة في طو6 التأسيس 
 BOUSSAGHIR NEGOCE««
املمثلة في مسيريها القانونيي3   SARL

بوالصغير  الجليل  عشد  السيدين 

الوطنية  التعريف  لشطاقة  الحامل 
بتجزئة  والساكن   E1((105 6قم 

اسيف ب 6قم 00) مراكش، والسيد 

لشطاقة  الحامل  بوالصغير  عادل 

 EE311827 6قم  الوطنية  التعريف 

والساكن بدوا6 احناو تمزوزت سيدي 

عشد هللا غياث ايت او6ير الحوز.

بجميع  الكراء  في  الحق  جميع 

بمراكش  الكائن  املعنوية  عناصره 

عما6ة 91 شقة 7) شا6ع يوغوسالفيا 

أشغال  لنشاط  كمحل  واملعد  جليز 

واألشغال املختلفة الذي كا3  الشناء 

وذلك  للشركة،  اجتماعيا  مقرها 

بمشلغ 200.000 د6هم.
فعلى دائني السيد الشائع املذكو6 

الى  بتعرضاتهم  يتقدموا  أ3  أعاله 

باملحكمة  التجا6ي  السجل  قسم 

التجا6ية بمراكش داخل أجل يبتدئ 

في  وينتهي  األول  اإلعال3  تا6يخ  من 

اليوم الخامس عشر من نشر االعال3 

الثاني.
اإلعال3 األول

عن 6ئيس كتابة الضشط

94 مكرر

املحكمة اإلدارية بوجدة
تصفية الحسابات الخصوصية 
القابلة للتقادم خالل سنة 2022

كتابة  مصلحة  6ئيس  يعلن 

بوجدة  اإلدا6ية  باملحكمة  الضشط 

أنه بناء على الظهير الشريف الصاد6 
بتا6يخ 3 6بيع اآلخر 355) )23 يونيو 

من   382 و   38( والفصلي3   ((931

قانو3 االلتزامات والعقود فإ3 جميع 

بالحسابات  املودعة  املالية  املشالغ 

 2007 سنة  خالل  الخصوصية 

واملتقادمة بم�سي 5) سنة عن تا6يخ 

أجريت  إيداع  أو  عملية صرف  آخر 

عليها.

وعلى كل من له الحق في سحب 

أو استرجاع مشلغ من املشالغ السالفة 

كتابة  بمصلحة  يتصل  أ3  الذكر، 

الضشط باملحكمة اإلدا6ية بوجدة في

 أجل ال يتعدى ستة أشهر ابتداء من 

 : النشر ويتعلق األمر بكل من  تا6يخ 

د6هم)   4717,13( و6ثة موحى مزيا3 

 318( بوجدة  املخزنية  واالمالك 
املذكو6  األجل  مرو6  وعند  د6هم) 

الحسابات  في  املودعة  املشالغ  تصير 

كسشا  املتقادمة،  الخصوصية  

لخزينة الدولة وسيعمل على تحويلها 

للخزينة العامة طشقا للقانو3.
6ئيس مصلحة كتابة الضشط

اإلمضاء : محمد غازلي

92

املحكمة االبتدائية بني مالل
إعال3 بتفويت حق الكراء ألصل 

تجا6ي
ملف 6قم 8/2022

حساب 6قم 010))

منجز  توثيقي  عقد  بمقت�سى 

من طرف ذ/  2022 يناير   2( بتا6يخ 

هشام 6ويشح موثق بشني مالل مسجل 

مالل،  بشني   2022 يناير   2( بتا6يخ 

 STE SAADA TRANSFERT( فإ3 

حميد  العسراوي  القانوني  ممثلها 

6قم  التجا6ي  بالسجل  املسجلة 

7)50 باملحكمة االبتدائية بشني مالل 
قد فوت حق الكراء للمحل التجا6ي 

3)4 شا6ع بغداد قصر  : فرع  الكائن 

 STE CASH اغزافات بني مالل لفائدة

شركة مجهولة االسم الكائن   PLUS
 3 الطابق   Pleiades زنقة   ( مقرها 

بالسجل  املسجلة  الشيضاء  الدا6 

6قم  تحت  الشيضاء  بالدا6  التجا6ي 

وا3 ثمت تفويت مجموع   ،(29325

حق الكراء املحل املذكو6 أعاله يقد6 

بثمن إجمالي قد6ه 55.000 د6هم.

تقديم  األخير  هذا  دائني  فعلى 
تعرضاتهم إلى مكتب السجل التجا6ي 

باملحكمة االبتدائية بشني مالل داخل 

املوالية  يوما   (5 يتعدى  ال  أجل 

للنشرة الثانية.

النشرة األولى
عن 6ئيس مصلحة كتابة الضشط

97 مكرر

املحكمة االبتدائية بني مالل

تقديم أصل تجا6ي حصة في الشركة
ملف 6قم 7/2022

حساب 6قم 233))

من  منجز  6سمي  عقد  بمقت�سى 

محمد  الحيسوبي  الخشير  طرف 

 3( بتا6يخ  الشيضاء  بالدا6  الششكري 

ديسمبر )202.

عسفو6ي  البشير  السيد  قدم 

الوطنية  التعريف  لشطاقة  الحامل 

بالسجل  واملسجل   I2(0178 6قم 

بشني  االبتدائية  باملحكمة  التجا6ي 

التجا6ي  األصل   ،(7172 6قم  مالل 

الكائنة  صيدلية  عن  عشا6ة  وهو 

شا6ع املتنبي تجزئة   (42-(40 برقم 

بوحا6ة بني مالل كحصة في الشركة 

 SOCIETE PHARMACIE LA املدعوة

 SANTE BENI MELLAL SARL AU

في طو6 االنشاء 6أسمالها 3.531.300 

التجا6ي  األصل  قوم  وقد  د6هم 

املذكو6 في مشلغ 53.300).3 د6هم.

أعاله  الحصة  دائني مقدم  فعلى 

السجل  بمكتب  تعرضاتهم  وضع 

بشني  االبتدائية  باملحكمة  التجا6ي 

يتجاوز خمسة  أجل ال  داخل  مالل 

عشر يوما املوالية للنشرة الثانية.

النشرة األولى

98 مكرر

املحكمة االبتدائية ببني مالل
تقديم أصل تجا6ي حصة في الشركة

ملف 6قم 1/2022

حساب 6قم 050))

من  منجز  6سمي  عقد  بمقت�سى 

محمد  الحيسوبي  الخشير  طرف 

بتا6يخ الشيضاء  بالدا6   الششكري 

 20 ديسمبر )202.

قدم السيد فائق محمد الحامل 

6قم  الوطنية  التعريف  لشطاقة 

بالسجل  واملسجل   I357559

بشني  االبتدائية  باملحكمة  التجا6ي 

التجا6ي  األصل   ،(8220 6قم  مالل 
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وهو عشا6ة عن صيدلية الكائنة برقم 
مشا6ك  اوالد  غشت   20 شا6ع   339
بني مالل كحصة في الشركة املدعوة 
 SOCIETE PHARMACIE FAIQ
في   OULED MBAREK SARL AU
 (.530.900 6أسمالها  االنشاء  طو6 
التجا6ي  األصل  قوم  وقد  د6هم 

املذكو6 في مشلغ 00).953 د6هم.
أعاله  الحصة  دائني مقدم  فعلى 
السجل  بمكتب  تعرضاتهم  وضع 
التجا6ي باملحكمة االبتدائية بالفقيه 
يتجاوز  ال  أجل  داخل  صالح  بن 
للنشرة  املوالية  يوما  عشر  خمسة 

الثانية.
النشرة األولى

99 مكرر

املحكمة االبتدائية بني مالل
تقديم أصل تجا6ي حصة في الشركة

ملف 6قم 2022/5
حساب 6قم 057))

من  منجز  6سمي  عقد  بمقت�سى 
طرف الخشير الحيسوبي زوهير تهاالل 
 »THALAL CONSULTANTS«

بمراكش بتا6يخ 25 نوفمبر )202.
فقد قدم السيد موكريم الحسن 
الوطنية  التعريف  لشطاقة  الحامل 
بالسجل  واملسجل   I255202 6قم 
األصل  جميع   ،8890 6قم  التجا6ي 
بيع  عن  عشا6ة  هو  الذي  التجا6ي 
الحي  تامكنونت  الكائن  األحدية 
مالل  بني   155/153 6قم  العصري 
 STE املدعوة  الشركة  في  كحصة 
السجل  في  املسجلة   GATI SHOP
شخص   (2355 التجا6ي تحت 6قم 
 891.000 ممثلها القانوني، 6أسمالها 
في  التجا6ي  األصل  قوم  وقد  د6هم 

مشلغ 190.000 د6هم.
أعاله  الحصة  دائني مقدم  فعلى 
السجل  بمكتب  تعرضاتهم  وضع 
بشني  االبتدائية  باملحكمة  التجا6ي 
يتجاوز خمسة  أجل ال  داخل  مالل 

عشر يوما املوالية للنشرة الثانية.
النشرة األولى

عن 6ئيس مصلحة كتابة الضشط

100 مكرر

املحكمة االبتدائية بني مالل
تفويت أصل تجا6ي
ملف 6قم 4/2022

حساب 6قم 025))
بتا6يخ )2 يناير 2022

 SALIK YOUNESS, CIN فوت 
 I464871, Demeurant à Beni

.Mellal Tamagnounte n 378
 ZOUHAIR BRAHIM, CIN : إلى 
 I523264, Demeurant à Beni

.Mellal n 65 Bloc 3 Hay Houda
املوجود  التجا6ي  األصل  مجموع 

ب :
 Fonds secondaire (9Bis
 Kissaria Ain Asserdoun BD
 Med V, Beni Mellal( Au TPI Beni

.Mellal
بشني  التجا6ي  بالسجل  واملسجلة 

مالل تحت 6قم 9841).
تسجل  التعرضات  فإ3  وبذلك 
التجا6ية  باملحكمة  الضشط  بمكتب 
)مكتب السجل التجا6ي) داخل أجل 
ال يتجاوز خمسة عشر يوما املوالية 

للنشرة الثانية.
النشرة األولى

عن 6ئيس مصلحة كتابة الضشط

101 مكرر

املحكمة االبتدائية بني مالل
إعال3 عن تسيير حر ألصل تجا6ي 

ملف 6قم 3/2022
حساب 6قم 010))

ألصل  حر  تسيير  عقد  بمقت�سى 
تجا6ي مؤ6خ في 28 يوليو 2020 بشني 
مالل وعقد ملحق مؤ6خ في 5 أكتوبر 

)202 تم االتفاق على ما يلي :
العويدي  6شيدة  السيدة 
الوطنية  التعريف  لشطاقة  الحاملة 
بالسجل  املسجلة   Q(0173( 6قم 
التجا6ي بشني مالل تحت 6قم 24320 
منحت التسيير الحر لألصل التجا6ي 
عشا6ة  وهو  العنصر  فم  ادوز  الكائن 
 ECOLE املسماة  حرة  مد6سة  عن 
لفائدة   LOUIS PASTEUR PRIVEE
التعريف  لشطاقة  الحامل  املو  مراد 
الوطنية 6قم IC((993 مدة العقد 3 

سنوات.

التسيير  مشلغ  على  االتفاق  تم 
27.000 د6هم )االستغالل  الحر وهو 
د6هم  و5.000)  د6هم   (3.000

الكراء) شهريا.
تقديم  األخير  هذا  دائني  فعلى 
تعرضاتهم إلى مكتب السجل التجا6ي 
باملحكمة االبتدائية بشني مالل داخل 
املوالية  يوما   (5 يتعدى  ال  أجل 

للنشرة الثانية.
النشرة األولى

عن 6ئيس مصلحة كتابة الضشط

102 مكرر

املحكمة االبتدائية بني مالل
تفويت أصل تجا6ي
ملف 6قم 2/2022

حساب 6قم 8)09)
 BENDEQ MORAD, CIN فوت 
 I651554, Demeurant à Beni

.Mellal
 ABOUCH ABDELLAH,  : إلى 
 CIN I84574, Demeurant à Beni

.Mellal Hay Hassani n° 15
املوجود  التجا6ي  األصل  مجموع 

ب :
 Personne physique (19 Bloc
 4 Hay Rmila, Beni Mellal( Au TPI

.Beni Mellal
بشني  التجا6ي  بالسجل  واملسجلة 

مالل تحت 6قم 9914).
تسجل  التعرضات  فإ3  وبذلك 
التجا6ية  باملحكمة  الضشط  بمكتب 
)مكتب السجل التجا6ي) داخل أجل 
ال يتجاوز خمسة عشر يوما املوالية 

للنشرة الثانية.
النشرة األولى

عن 6ئيس مصلحة كتابة الضشط

103 مكرر

املحكمة االبتدائية بايمنتانوت
ملف سجل تجا6ي 6قم : 802

إشها6 عقد تقديم اصل تجا6ي 
حصة في شركة

بتا6يخ  العرفي  العقد  بمقت�سى 
بتا6يخ واملسجل   202( يوليو   5 
السيدة  قدمت   202( ديسمبر   (1

لشطاقة  الحاملة  الخيراني  كريمة 

 E314793  : 6قم  الوطنية  التعريف 

واملعد  لها  اململوك  التجا6ي  األصل 

مجاط«  »صيدلية  لصيدلية 

االبتدائية  باملحكمة  واملسجل 

 (991 ماي   (1 بتا6يخ  بايمنتانوت 

تحت 6قم 802 من السجل اإليضاحي 

كحصة في شركة في طو6 التأسيس :

 STE PHARMACIE EL KHIRANI

SARL AU بقيمة 350.000 د6هم.

أعاله  املذكو6  الشائع  دائني  فعلى 

قسم  إلى  بتعرضاتهم  يتقدموا  أ3 

السجل التجا6ي باملحكمة االبتدائية 

من  يبتدئ  أجل  داخل  بايمنتانوت 

في  وينتهي  األول  اإلعال3  نشر  تا6يخ 

اليوم الخامس عشر من نشر اإلعال3 

الثاني.

النشرة األولى
6ئيس مصلحة كتابة الضشط

139 مكرر

املحكمة االبتدائية باسفي
بيع أصل تجا6ي

1.ت 37708

حساب 6قم ))252

من  و84   83 للمادتي3  تطشيقا 

مدونة التجا6ة وبمقت�سى عقد عرفي 

 املصادق عليه بتا6يخ 2 ديسمبر )202 

 202( ديسمبر   2 بتا6يخ  مسجل 

باسفي.

6مضا3،  بشرى  السيدة  باعت 

للسيدة   H4247(1 بطاقتها الوطنية 

الوطنية  بطاقتها  الحريري،  امال 

األصل  مجموع   ،HH(03424

املادية  عناصره  بجميع  التجا6ي 

واملعنوية، الكائن 6قم ) زنقة الخدير 

املدينة  الشقو6ي،  عما6ة  غيال3، 

الجديدة واملسجلة بالسجل التجا6ي 

الشروط  حسب   37708 6قم  تحت 

بثمن  الشيع،  بعقد  عليها  املنصوص 

قد6ه 50.000) د6هم.
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يتعرضوا  أ3  الشائع  لدائني  يجوز 

أجل  داخل  الشيع  ثمن  أداء  على 

أقصاه 5) يوما بعد النشر الثاني لهذا 

مضمونة  6سالة  بواسطة  اإلعال3 

أو بإيداع هذا  مع اإلشعا6 بالتوصل، 

التعرض مقابل وصل بكتابة الضشط 

يشي3  أ3  ويجب  املحكمة،  بهذه 

مشلغ  الشطال3  طائلة  تحت  التعرض 

الدين وأسشابه واملوطن املختا6 داخل 

دائرة املحكمة.

النشرة الثانية
عن 6ئيس مصلحة كتابة الضشط

7 مكرر

املحكمة االبتدائية بالجديدة

تحويل أصل تجا6ي من شخص ذاتي 
إلى اعتشا6ي

ملف 6قم 07/2022

حساب 6قم 29241

في مؤ6خ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

بتا6يخ  ومسجل   2022 ديسمبر   28

 RACHID 8) يناير 2022 قام السيد

ANOUAR الحامل لشطاقة التعريف 

بتحويل   M23385( 6قم  الوطنية 

ذاتي  شخص  من  التجا6ي  األصل 

اسم شركة  في  اعتشا6ي  إلى شخص 

 : ب  الكائن   ANOUARPHARM

 SIDI ABED N° 7 ET 8 EL JADIDA

 PHARMACIE  : نشاط  في  املزاول 

والكيفية  الشروط  حسب  وذلك 

فإ3  وعليه  العقد  في  املذكو6ة 

التصريحات باملشالغ املستحقة تقشل 

االبتدائية  باملحكمة  الضشط  بكتابة 

من  يوما   (5 أجل  داخل  بالجديدة 

تا6يخ النشرة الثانية.

النشرة الثانية
املشرف على مصلحة السجل التجا6ي

13 مكرر

املحكمة االبتدائية بالجديدة
إعال3 عن تحويل أصل تجا6ي
 من شخص اعتشا6ي إلى معنوي

ملف 6قم 2022/01
حساب 6قم 58)29

في  مؤ6خ  موثق  عقد  بمقت�سى 
بتا6يخ  ومسجل   202( ديسمبر   (3
السيد  قام   202( ديسمبر   (1
الحامل   MHAMMED BELABBES
6قم  الوطنية  التعريف  لشطاقة 
بتحويل األصل التجا6ي   M247329
شخص  إلى  اعتشا6ي  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 
املذكو6ة  والكيفية  الشروط  حسب 

في العقد.
باملشالغ  التصريحات  فإ3  وعليه 
الضشط  بكتابة  تقشل  املستحقة 
باملحكمة االبتدائية بالجديدة داخل 
أجل خمسة عشر )5)) يوما من تا6يخ 

النشرة الثانية.
النشرة الثانية

املشرف على مصلحة السجل التجا6ي

8 مكرر

املحكمة االبتدائية بالقصر 
الكبير

تقديم أصل تجا6ي حصة في شركة
ملف 6قم : )2022/0
حساب 6قم : 2853

بمقت�سى العقد العرفي املؤ6خ في 
قدم السيد 6شيد   ،2022 يناير   (3
لشطاقة  الحامل  الحسني  الجشا6ي 
 L203053 6قم  الوطنية  التعريف 
واملسجل بالسجل التجا6ي باملحكمة 
6قم  تحت  الكشير  بالقصر  االبتدائية 
الكائن  التجا6ي  األصل   ،(0321
بشا6ع 20 غشت طريق الرباط القصر 
الكشير والذي يحمل الشعا6 التجا6ي 
STATION OILIBYA BADR كحصة 
مسماة  التأسيس  طو6  شركة  في 
 STATION HASSANI ENERGIE
الحصص  مراقب  تقرير  على  وبناء 
قد تم تقييم األصل التجا6ي املذكو6 

بقيمة 00.000).2 د6هم.

تقدم  التعرضات  فإ3  وعليه 
داخل  املحكمة  هذه  ضشط  بكتابة 
النشرة  من  يوما   (5 أقصاه  أجل 

الثانية.

النشرة الثانية
عن 6ئيس مصلحة كتابة الضشط

انس املصشاحي

58 مكرر

املحكمة االبتدائية بالقصر الكشير
تقديم أصل تجا6ي حصة في شركة

ملف 6قم : 2022/02
حساب 6قم : 2852

املؤ6خ  العرفي  العقد  بمقت�سى 
2022، قدم السيد عشد  2) يناير  في 
لشطاقة  الحامل  العيساوي  الهادي 
 LB52400 6قم  الوطنية  التعريف 
واملسجل بالسجل التجا6ي باملحكمة 
تحت  الكشير  بالقصر  االبتدائية 
الكائن  التجا6ي  األصل   ،7248 6قم 
أجعو3  عما6ة  العرائش  بطريق 
الكشير  القصر  الثاني  الطابق   7 6قم 
املحاسشة،  ألعمال  واملخصص 
التأسيس  طو6  شركة  في  كحصة 
COMPTAELISSAOUI وبناء  مسماة 
تم  قد  الحصص  مراقب  تقرير  على 
تقييم األصل التجا6ي املذكو6 بقيمة 

735.000 د6هم.
تقدم  التعرضات  فإ3  وعليه 
داخل  املحكمة  هذه  ضشط  بكتابة 
النشرة  من  يوما   (5 أقصاه  أجل 

الثانية.
النشرة الثانية

عن 6ئيس مصلحة كتابة الضشط

انس املصشاحي

59 مكرر

املحكمة االبتدائية بتازة
إشها6 عقد هشة أصل تجا6ي

ملف 6قم : )3/202)
املنجز  الرسمي  العقد  بمقت�سى 
بتا6يخ 30 أغسطس )202 من طرف 
العدلي3 عمر ابن مو�سى وعشد العزيز 
 392 6قم  تحت  املضمن  مقصد، 
بتا6يخ  41 6قم  التركات  سجل  من 

باملحكمة   202( سبتمبر   29

بتا6يخ واملسجل  بتازة   االبتدائية 

السيد  وهب   ،202( سبتمبر   7

جمال ملوش بن عشد السالم املزداد 

تازة،  بأكول   (989 ماي   (5 بتا6يخ 
باملنازل  سكناه   Z411939 ب.ت.و 

ألخيه السيد  تازة،   13 الصحية 6قم 

محمد ملوش بن عشد السالم املزداد 
بأكنول   (984 نوفمبر   (5 بتا6يخ 

سكناه   Z39((88 ب.ت.و  تازة، 

باملنازل الصحية 6قم 13 تازة، األصل 

التجا6ي الكائن بزنقة عالل بن عشد 

تازة   (0 6قم  النرجس  عما6ة  هللا 

بالتقسيط  الثوب  لشيع  املخصص 

تحت  التجا6ي  بالسجل  واملسجل 

7042)، بجميع عناصره املادية  6قم 

من  الهشة  موضوع  وقوم  واملعنوية، 

 ((0.000 أجل مصلحة التسجيل بـ 

د6هم.

التعرضات  جميع  وستقشل 

املمكنة، تطشيقا للمادة 84 من مدونة 
التجا6ي  السجل  بمكتب  التجا6ة، 

باملحكمة االبتدائية بتازة داخل أجل 

صدو6  تا6يخ  من  يبتدئ  يوما،   (5

النشرة الثانية بالجريدة الرسمية.

النشرة الثانية
عن 6ئيس كتابة الضشط

محمد كحيحلي

منتدب قضائي

76 مكرر

املحكمة االبتدائية بتازة
إشها6 عقد تفويت أصل تجا6ي

ملف 6قم : )4/202)

املنجز  الرسمي  العقد  بمقت�سى 

طرف  من   202( ديسمبر   8 بتا6يخ 

األستاذ سعيد الحفيف املوثق بتازة 

واملسجل بتا6يخ 9/12/2021، فوتت 

السيدتا3 :

عشد  بنت  الحمومي  زينب   -  (

املزدادة بتا6يخ فاتح أكتوبر  الرحيم، 

 Z441554 ب.ت.و  بتازة،   (989

مقيمة بفرنسا.
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عشد  بنت  الحمومي  إيما3   -  2
املزدادة بتا6يخ فاتح أكتوبر  الرحيم، 
 Z378993 ب.ت.و  بتازة،   (989
قامتا بتفويت جميع  مقيمة بفرنسا. 
لفندق  املخصص  التجا6ي  األصل 
تازة  بودير  باب  6جاء  بتجزئة  كائن 
تحت  التجا6ي  بالسجل  واملسجل 
1570) في اسم إيما3 الحمومي  6قم 
الحمومي،  زينب  إسم  في   (1572 و 
د6هم   200.000 قد6ه  إجمالي  بثمن 

مطشقة كاآلتي :
العناصر  عن  د6هم   (50.000

املادية.
العناصر  عن  د6هم   50.000

املعنوية.
لفائدة :

السيدة فاطمة صالحي بنت   -  (
بطهر   ،(950 سنة  املزدادة  علي 
 Z2240 تاونات ب.ت.و 6قم  السوق 
الخامس  محمد  شا6ع   : سكناها 
وزنقة أحمد تهراست عما6ة السالمي 

الشقة )) تازة.
السيد عشد هللا السالمي بن   -  2
محمد املزداد بتا6يخ 1) أبريل 915)، 
مقيم   Z71571 6قم  ب.ت.و  بتازة 

بشلجيكا.
السيد عشد الكريم السالمي   -  3
يناير   9 بتا6يخ  املزداد  محمد  بن 
 Z91((2 6قم  ب.ت.و  بتازة   ،(917
زاوية شا6ع محمد الخامس   : سكناه 

وزنقة أحمد ز6وق 6قم 70) تازة.
السالمي  القد1  بد6  السيد   -  4
بن محمد املزداد بتا6يخ فاتح يونيو 
 Z33(9(7 6قم  ب.ت.و   ،(980
سكناه  شا6ع محمد الخامس وزنقة 
أحمد تهراست عما6ة السالمي الشقة 

0) تازة.
بنت  السالمي  نجاح  اآلنسة   -  5
أكتوبر   3 بتا6يخ  املزدادة  محمد 
 Z278883 6قم  ب.ت.و   ،(975
بالرباط أكدال زنقة شالل  سكناها  

أزود عما6ة 4 شقة 6قم ).
السيد سيف الحق السالمي   -  1
 24 بتا6يخ  بتازة  املزداد  محمد  بن 
 Z253(72 يونيو )97)، ب.ت.و 6قم

مقيم بكندا.

السيدة حليمة السالمي بنت   -  7
أبريل   5 محمد املزدادة بتازة بتا6يخ 
 Z(35110 6قم  ب.ت.و   ،(919

مقيمة بفرنسا.
التعرضات  جميع  وستقشل 
املمكنة، تطشيقا للمادة 84 من مدونة 
التجا6ي  السجل  بمكتب  التجا6ة، 
باملحكمة االبتدائية بتازة داخل أجل 
صدو6  تا6يخ  من  يبتدئ  يوما،   (5

النشرة الثانية بالجريدة الرسمية.
النشرة الثانية

عن 6ئيس كتابة الضشط

محمد كحيحلي

منتدب قضائي

77 مكرر

املحكمة االبتدائية بالقنيطرة
بيع أصل تجا6ي

ملف 6قم : 2022/3
حساب خصو�سي 6قم 23481

حر6  موثق  عقد  بمقت�سى 
6شيد  األستاذ  بمكتب  بالقنيطرة 
هيشة بتا6يخ 4 يناير )202 باع السيد 
 ABDELKADER غندو6  القاد6  عشد 
 RHANDOUR, MAROCAIN CIN
الكائن  التجا6ي  األصل   ،G(49124
بقعة  حدادة  الحوزية  تجزئة   : ب 
واملستغل  القنيطرة،  بلوك ف   270
التجا6ي  بالسجل  واملقيد  كمقهى، 
بالقنيطرة  االبتدائية  املحكمة  لدى 
والذي تم تقديره   43504 تحت 6قم 

ب 980.000 د6هم لفائدة كل من :
 AHMED HITI, السيد 

.MAROCAIN CIN L((9540
 EL HAMDI FATIMA, السيدة 

.MAROCAINE CIN LC135(1
 NOUREDDINE HITI, السيد 

.MAROCAIN CIN LC8730(
 YOUNESS HITI, السيد 

.MAROCAIN CIN LC(45379
 MOUHSSINE HITI, السيد 

.MAROCAIN CIN LC229539
 ADIL HITI, MAROCAIN السيد
لكل   1/6 بنسشة   .CIN GM(80270

واحد منهم.

فعلى دائني الشائعة املذكو6ة أعاله 

أ3 يتقدموا بتعرضهم لدى املحكمة 

 (5 االبتدائية بالقنيطرة داخل أجل 

من تا6يخ النشرة الثانية  يوما ابتداء 

طشقا للفصل 84 من مدونة التجا6ة.

النشرة األولى
عن 6ئيس مصلحة كتابة الضشط

اإلمضاء : كوثر الشاوي

منتدبة قضائية من الد6جة الثانية

1 مكرر

املحكمة االبتدائية بسال
ملف 6قم 2022/05 

حساب 6قم 48005

تفويت أصل تجا6ي

بناء على عقد توثيقي تلقاه األستاذ 

بالقنيطرة،  موثق  بلخياط،  عماد 

واملؤ6خ بالقنيطرة في 9 فبراير 2022 

والذي بمقتضاه   ،2022 فبراير  و4) 

الحامل  يقر السيد بوبكر سيحيدة، 

6قم  للتعريف  الوطنية  للشطاقة 

التجا6ي،  األصل  جميع   ،A45(59

واملسمى  واملتمثل في حمام تقليدي، 

التجا6ي  بالسجل  واملقيد  »األما3«، 

 ADAM لفائدة شركة   ،50770 6قم 

ش.و،   - ش.م.م   PATRIMOINE

بسال،  االجتماعي  مقرها  والكائن 

قيسا6ية األقوا1، طريق القنيطرة، 

واملقيدة   .8 6قم   ،2 عما6ة مصطفى 

بالسجل التجا6ي 6قم : 29907، 6قم 

 ،34493735  : الضريبي  التعريف 

 : 6قم  للمقاولة  املوحد  والرقم 

وذلك بثمن   ،00225737(000010

تم  والذي  د6هم،   520.000 قد6ه 

أداؤه واإلبراء منه بالكيفية املشينة في 

العقد.

بمصلحة  التعرضات  وستقشل 

السجل التجا6ي باملحكمة االبتدائية 

بسال إلى غاية خمسة عشر )5)) يوما 

من صدو6 اإلعال3 الثاني.

النشرة األولى

3 مكرر

املحكمة االبتدائية بتطوان
بيع نصف األصل التجا6ي

إ3 6ئيس مصلحة كتابة الضشط 

باملحكمة االبتدائية بتطوا3.

تطشيقا ملقتضيات الفصل 83 من 

مدونة التجا6ة القانو3 6قم 9-95).

عرفي  عقد  بمقت�سى  أنه  يعلن 

 2022 يناير   20 بتا6يخ  املؤ6خ 

التسجيل  مكتب  بسجل  واملسجل 

اإليداع  بسجل  بتطوا3،  والتمبر 
بتا6يخ  (554 وصل 6قم   2(71  6قم 

التركي  السيد  باع   ،2022 يناير   24

لشطاقة  الحامل  املغربي،  محمد، 

 ،L2(47 6قم  الوطنية  التعريف 
التجا6ي  األصل  من   %50 نصف 

موالي  السلطا3  بشا6ع  الواقع 

واملخصص  تطوا3،   ( 6قم  الحسن 

واملقيد  بالتقسيط،  املالبس  لشيع 

باملحكمة  التجا6ي  بالسجل 

االبتدائية بتطوا3 تحت 6قم 8)13).

العاقل  السيدا3  لفائدة  وذلك 

لشطاقة  الحامل  املغربي،  احمد، 

 ،L2148(1 6قم  الوطنية  التعريف 

لشطاقة  الحامل  إبراهيم،  والعاقل 

 ،L389359 6قم  الوطنية  التعريف 

بينهما  والشياع  بالتساوي  )انصافا 

بحسب 25% لكل واحد منهما).

بمصلحة  التعرضات  وستقشل 

السجل التجا6ي باملحكمة االبتدائية 

يوما من   (5 بتطوا3 وذلك إلى غاية 

صدو6 اإلعال3 الثاني.

النشرة األولى

22 مكرر

املحكمة االبتدائية بتطوا3
هشة أصل تجا6ي

إ3 6ئيس مصلحة كتابة الضشط 

باملحكمة االبتدائية بتطوا3.

تطشيقا ملقتضيات الفصل 83 من 

مدونة التجا6ة القانو3 6قم 9-95).

6سمي  عقد  بمقت�سى  أنه  يعلن 

هشام  النها6ي  ذ/  طرف  من  محر6 

يناير   (4 بتا6يخ  بتطوا3،  املوثق 

2022، وهب السيد املرابط الصادق
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الوطنية  التعريف  لشطاقة  الحامل   
6قم R(4555، جميع األصل التجا6ي 

شا6ع  الفوقية  بالساقية  الواقع 

واملخصص  تطوا3،   22 6قم  البريد 

بالتقسيط،  الجاهزة  املالبس  لشيع 

باملحكمة  التجا6ي  بالسجل  واملقيد 

6قم  تحت  بتطوا3  االبتدائية 

28500، وذلك لفائدة السيد محمد 

التعريف  لشطاقة  الحامل  املرابط 

.L587190 الوطنية 6قم

بمصلحة  التعرضات  وستقشل 

السجل التجا6ي باملحكمة االبتدائية 

يوما من   (5 بتطوا3 وذلك إلى غاية 

صدو6 اإلعال3 الثاني.

النشرة األولى

23 مكرر

املحكمة االبتدائية بتطوا3

بيع أصل تجا6ي

إ3 6ئيس مصلحة كتابة الضشط 

باملحكمة االبتدائية بتطوا3.

تطشيقا ملقتضيات الفصل 83 من 

مدونة التجا6ة القانو3 6قم 9-95).

عدلي  عقد  بمقت�سى  أنه  يعلن 

نيل  محمد  ذ3/  طرف  من  محر6 

بدائرة  العدال3  الحميد احشا6  وعشد 

االستئناف بتطوا3، بتا6يخ )3 ما16 

محمد،  العمراني  و6ثة  باع   ،20(5

جميع األصل التجا6ي للمحل الواقع 

تطوا3،   30 6قم  الطرافي3  بشا6ع 

الشميمو  السيدة  لفائدة  وذلك 

التعريف  لشطاقة  الحاملة  خديجة 

والسيد   .L395100 6قم  الوطنية 

لشطاقة  الحامل  السالم  عشد  اغزيل 

 L28908( 6قم  الوطنية  التعريف 

مناصفة بينهما.

بمصلحة  التعرضات  وستقشل 

السجل التجا6ي باملحكمة االبتدائية 

يوما من   (5 بتطوا3 وذلك إلى غاية 

صدو6 اإلعال3 الثاني.

النشرة األولى

24 مكرر

املحكمة االبتدائية بتطوا3

تنازل عن أصل تجا6ي

إ3 6ئيس مصلحة كتابة الضشط 

باملحكمة االبتدائية بتطوا3.

تطشيقا ملقتضيات الفصل 83 من 

مدونة التجا6ة القانو3 6قم 9-95).

عرفي  عقد  بمقت�سى  أنه  يعلن 

 ،2022 يناير   2( بتا6يخ  محر6 

والتمبر  التسجيل  بمكتب  واملسجل 

وصل   2405 بتطوا3 سجل اإليداع 

 ،2022 يناير   21 بتا6يخ   (7(4 عدد 

عن  الحمدي،  محمد  و6ثة  تنازل 

جميع األصل التجا6ي الكائن بشا6ع 

 2 6قم  لوقش  قيسا6ية  الطرافي3 

التجا6ي  بالسجل  واملقيد  تطوا3، 

تحت  بتطوا3  االبتدائية  باملحكمة 

6قم 1)112.

وذلك لفائدة السيد عشد الرحمن 

التعريف  لشطاقة  الحامل  الشعيري 

.L145353 الوطنية

بمصلحة  التعرضات  وستقشل 

السجل التجا6ي باملحكمة االبتدائية 

يوما من   (5 بتطوا3 وذلك إلى غاية 

صدو6 اإلعال3 الثاني.

النشرة األولى

25 مكرر

املحكمة االبتدائية بصفرو
قسم السجل التجا6ي

ملف تحويل الشكل القانوني لشركة

6قم : )2022/0

حساب 6قم : 0343)

إشها6 تحويل الشكل القانوني ألصل 
تجا6ي

عينية  مساهمة  عقد  بمقت�سى 

املؤ6خ بتا6يخ 9 ديسمبر )202 ومسجل 

6قم  تحت   202( ديسمبر   (3 بتا6يخ 

على  وبناء   202(00(240(5079(

وتدقيق  املحاسشة  في  خشير  تقرير 

الحسابات األستاذ ابن كيرا3 محمد 

نبيل واملؤ6خ بتا6يخ 1) ديسمبر )202.

الشكل  تحويل  تم  بموجشه 

اسم  في  ذاتي  لشخص  القانوني 

بطاقته  نبيل  زياتني  بناني  السيد  

شا6ع   2 بفيال  الساكن   W(51(32

الجديد،  املدينة  فيصل  شكري 
التجا6ي  بالسجل  واملقيد  فا1 

التحليلي  الرقم  تحت  بصفرو 

اسم  في  معنوي  شخص  إلى   2310

 PHARMACIE KANDAR شركة 

IMOUZZER SARL AU كافة األصل 

التجا6ي الذي هو عشا6ة عن صيدلية 

الكائنة برقم 0) طريق صفرو إيموزا6 

 2.000.000 كند6 بثمن إجمالي قد6ه 

املنصوص  الشروط  حسب  د6هم، 

العينية. املساهمة  بعقد  عليها 

بكتابة  التعرضات  تقشل  بحيث 

الضشط باملحكمة االبتدائية بصفرو 

داخل أجل ال يتعدى خمسة عشر 

النشرة  تا6يخ  من  ابتداء  يوما   ((5(
الثانية طشقا للفصل 84 من القانو3 

التجا6ي وما يليه.

النشرة األولى

30 مكرر

املحكمة االبتدائية بإنزكان
إشها6 بيع أصل تجا6ي
شعشة السجل التجا6ي

ملف 6قم : 2022/02

حساب 6قم : 9859
تجا6ي  أصل  بيع  عقد  بمقت�سى 

عرفي مؤ6خ في 4 يناير 9)20 واملودع 

بتا6يخ  املحكمة  هذه  ضشط   بكتابة 

4 يناير 2022.

اولبركة،  عائشة  السيدة  باعت 

الوطنية  التعريف  لشطاقة  الحاملة 
6قم JB(15870 للسيدة 6قية حالتو، 

الوطنية  التعريف  لشطاقة  الحاملة 
6قم D9820(5 كافة األصل التجا6ي 
األول  بالطابق   2( 6قم   للمحل 

بزنقة  الكائنة  الصفاء،  بقيسا6ية 

بالسجل  واملسجل  إنزكا3  كسيمة، 

التجا6ي بهذه املحكمة تحت 6قم 32882 

بثمن إجمالي قد6ه 40.000 د6هم.

6ئيس  السيد  يعلن  عليه  وبناء 

ذي  لكل  الضشط  كتابة  مصلحة 

الشيع  على  التعرضات  أ3  مصلحة 

هذه  ضشط  بكتابة  تودع  املذكو6 

5) يوما  املحكمة داخل أجل أقصاه 

للمادة  الثانية طشقا  للنشرة  املوالية 

84 من مدونة التجا6ة.

النشرة األولى
عن 6ئيس مصلحة كتابة الضشط

39 مكرر

محكمة االستئناف بفاس

ملف جنائي استئنافي 6قم : 

202(/21((/581

ملخص الحكم أو القرا6

االسم العائلي : الشرقي.

االسم الشخ�سي : الطيب، مزداد 

سنة 935) بتيسة.

ابن : محمد وأمه : 6قية بنت الطاهر.

عي3  املسدو6ة،  دوا6   : الساكن 

موالي  ملطة،  جامع  أوالد  قنصرة 

يعقوب، فا1.

حكم عليه بتا6يخ 1 ديسمبر )202 

من طرف غرفة الجنايات االستئنافية 

بفا1 علينا انتهائيا وغيابيا.

من أجل : جناية إضرام النا6.

في الشكل : قشول االستئناف.

في املوضوع : تأييد القرا6 املستأنف 

الصاد6 عن غرف الجنايات ملحكمة 

نوفمبر   (2 االستئناف بفا1 بتا6يخ 

في امللف 6قم   577 تحت 6قم   2020

 : بـ  القا�سي   2020/2609/202

من  الشرقي  الطيب  املتهم  مؤاخذة 

أجل املنسوب إليه ومعاقشته بسنتي3 

اثنتي3 )02) حبسا نافذا وفي الدعوى 

املطالب  لفائدة  املتهم  بأداء  املدنية 

العامري  هللا  عشد  املدني  بالحق 

تعويضا مدنيا قد6ه )30.000) ثالثو3 

النسشة  على  الصائر  مع  د6هم  ألف 

املطالب من بقية الصائر مع  وإعفاء 

الصائر واإلجشا6 في األدنى.



عدد 5707 - 3) شعشا3 443) )1) ما16 2022)الجريدة الرسمية   4974

وبعقل أمالك املتهم وبقائها تحت 

العقل.

وبإشعا6 األمالك املخزنية بملخص 

الحكم.

الرسمية  الجريدة  في  وبنشره 

بمسعى من النيابة العامة.

وبتعليق الحكم بشاب آخر مسكن 

للمتهم.

31

محكمة االستئناف بفا1

ملخص الحكم أو القرا6

االسم العائلي : اإلد6ي�سي.

االسم الشخ�سي : عشد الهادي.

ابن : 6شيد وأمه : وفاء بنت محمد.

املولود بتا6يخ 22 أغسطس 2005 

بد6ب امليتر صفرو.

بئر   5 بلوك   (95 الرقم   : الساكن 

انز6ا3 بنصفا6 صفرو.

ديسمبر   30 بتا6يخ  عليه  حكم 

الجنايات  غرفة  طرف  من   202(

لألحداث بفا1.

من أجل جريمتي التغرير بقاصر 

وهتك عرضها بدو3 عنف.

وبمعاقشته عن ذلك بسنة واحدة 

الصائر  وبتحميله  نافذا،  حبسا 

وتحديد  القانوني  وليه  بواسطة 

االجشا6 في األدنى.

32

محكمة االستئناف بفا1

ملخص الحكم أو القرا6

االسم العائلي : الرياني.

االسم الشخ�سي : محمد.

 : وأمه  حمادي  بن  أحمد   : ابن 

فاطمة بنت محمد.

 2000 نوفمبر   3 بتا6يخ  املولود 

بفا1.

 5 بلوك  النسيم  حي   : الساكن 

الرقم 24 حي املسيرة فا1.

ديسمبر   30 بتا6يخ  عليه  حكم 

الجنايات  غرفة  طرف  من   202(

التغرير  أجل  من  بفا1.  لألحداث 

إعادة التكييف بهتك  بقاصرة وبعد  

عرضها بدو3 عنف.

وبمعاقشته عن ذلك بسنة واحدة 

وتحميله  التنفيذ،  موقوف  حبسا 

الصائر واالجشا6 في األدنى.

33

محكمة االستئناف بفا1

ملخص الحكم أو القرا6

االسم العائلي : بوز6يدة.

االسم الشخ�سي : عثما3.

 : وأمه  حما3  بن  حسن   : ابن 

فاطمة بنت العربي.

 (995 فبراير   7 بتا6يخ  املولود 

بفا1.

بالد   ( بلوك   3 6قم   : الساكن 

بنمخلوف حي الطاهريي3 فا1.

ديسمبر   30 بتا6يخ  عليه  حكم 

الجنايات  غرفة  طرف  من   202(

بفا1.

محاولة  جريمتي  أجل  من 

االغتصاب وهتك العرض بالعنف.

وبمعاقشته عن ذلك بسنة واحدة 

الصائر  وتحميله  نافذا،  حبسا   (((

واالجشا6 في األدنى.

34

محكمة االستئناف بفا1

ملخص الحكم أو القرا6

االسم العائلي : الحد6اوي.

االسم الشخ�سي : اسماعيل.

بنت  6قية   : وأمه  محمد   : ابن 

التهامي.

 2004 يناير   3( بتا6يخ  املولود 

بفا1.

د6ب السيفر   1 الرقم   : الساكن 

املدينة القديمة فا1.

ديسمبر   30 بتا6يخ  عليه  حكم 

الجنايات  غرفة  طرف  من   202(

لألحداث بفا1.

من أجل جناية السرقة املوصوفة 

وبمعاقشته عن ذلك  بالليل والتعدد. 

بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ، 

وليه  بواسطة  الصائر  وتحميله 

القانوني وتحديد االجشا6 في األدنى.

35

محكمة االستئناف بفا1

ملخص الحكم أو القرا6

االسم العائلي : منصو6ي.

االسم الشخ�سي : عشد العزيز.

: فاطمة بنت  : عشد هللا وأمه  ابن 

محمد.

املولود بتا6يخ 1 يونيو 2001 بعي3 

مديونة.

جماعة  الساقية  دوا6   : الساكن 

وقيادة عي3 مديونة تاونات.

ديسمبر   30 بتا6يخ  عليه  حكم 

الجنايات  غرفة  طرف  من   202(

لألحداث بفا1.

املوصوفة  السرقة  أجل  من 

بالكسر.

وبمعاقشته عن ذلك بسنة واحدة 

وتحميله  التنفيذ،  موقوف  حبسا 

القانوني  وليه  بواسطة  الصائر 

وتحديد االجشا6 في األدنى.

36

محكمة االستئناف بفا1

ملف جنائي 6قم : 9)2/)214/)202

ملخص الحكم أو القرا6

االسم العائلي : أفرح.

االسم الشخ�سي : يوسف.

 : املصطفى بن محمد وأمه   : ابن 

مليكة بنت الحسي3.

 (995 فبراير   9  : بتا6يخ  املولود 

بفا1.

إقامة   20/20 الرقم   : الساكن 

6زق، سيدي أحمد التادلي، صفرو.

حكم عليه بتا6يخ 30 ديسمبر )202 

من طرف غرفة الجنايات بفا1.

وبعد  بقاصرة  التغرير  أجل  من 

بهتك عرضها بدو3  التكييف  إعادة 

ومعاقشته  افتضاض  وبدو3  عنف 

عن ذلك بسنة واحدة حبسا موقوف 

التنفيذ وتحميله الصائر واإلجشا6 في 

األدنى.

37

محكمة االستئناف بفا1

ملف جنائي 6قم : 278/)214/)202

ملخص الحكم أو القرا6

االسم العائلي : مر�سي.

االسم الشخ�سي : عمر.

: الحسن وأمه : حفيظة بنت  ابن 

عشد السالم.

املولود بتا6يخ 1) أغسطس 999) 

بتازة.

 5 بلوك أ   ((18 الرقم   : الساكن 

اعوينات الحجاج فا1.

حكم عليه بتا6يخ 30 ديسمبر )202 

من طرف غرفة الجنايات بفا1.

من أجل جناية هتك عرض قاصرة 

بدو3 عنف نتج عنه افتضاضها بعد 

ذلك  ومعاقشته عن  التكييف  إعادة 

بسنتي3 )02) حبسا موقوف التنفيذ 

وتحميله الصائر واإلجشا6 في األدنى.

38
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 III.  -  إعالنات إدارية

وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا6

افتتاح الشحث العلني
مديرة  أصد6ته  قرا6  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسشو 6قم ح.ج 

 2022 فبراير   (7 بتا6يخ   2022/244

املسمى  العقا6  على  سيجري  الذي 

ذي الرسم العقا6ي 6قم   3 »حسنة« 

بالجماعة  املتواجد   16/32319

الترابية ايت بويحيى الحجامة، دائرة 

ابتداء  الخميسات،  إقليم  تيفلت، 

غاية  إلى   2022 ما16   7 تا6يخ  من 

2022 بحث علني في شأ3  ما16   (7

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

 3 من أجل سقي مساحة  منه،  املاء 

حسنة  فقير  السيدة  لفائدة  هكتا6ا 

الوطنية  التعريف  لشطاقة  الحاملة 

.D((0((

40

وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا6

افتتاح الشحث العلني
مديرة  أصد6ته  قرا6  بموجب 

6قم  لسشو  املائي  الحوض  وكالة 

فبراير   (7 بتا6يخ   2022/242 ح.ج 

العقا6  على  سيجري  الذي   2022

 »( السعيدي  عي3  »فدا3  املسمى 

ذي الرسم العقا6ي 6قم 81/17008 

سيدي  الترابية  بالجماعة  املتواجد 

إقليم  تيفلت،  دائرة  الرزاق،  عشد 

الخميسات، ابتداء من تا6يخ 7 ما16 

2022 إلى غاية 7) ما16 2022 بحث 

الترخيص  مشروع  شأ3  في  علني 

بإنجاز ثقب وجلب املاء منه، من أجل 

لفائدة  هكتا6ا   1,20 مساحة  سقي 

السيد عشد الرازيق املصطفى الحامل 

.Q34452 لشطاقة التعريف الوطنية

41

وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا6

افتتاح الشحث العلني
مديرة  أصد6ته  قرا6  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسشو 6قم ح.ج 

 2022 فبراير   (7 بتا6يخ   2022/240

املسمى  العقا6  على  سيجري  الذي 
العقا6ي  الرسم  ذي  باعالل«  »طالع 

املتواجد بالجماعة   16/31026 6قم 

الترابية ايت بويحيى الحجامة، دائرة 

ابتداء  الخميسات،  إقليم  تيفلت، 

غاية  إلى   2022 ما16   7 تا6يخ  من 

2022 بحث علني في شأ3  ما16   (7

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

مساحة  سقي  أجل  من  منه،  املاء 

3,39 هكتا6ا لفائدة السيدة بن زايدة 

التعريف  لشطاقة  الحاملة  جنا3 

.P(31498 الوطنية

42

وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا6

افتتاح الشحث العلني
مديرة  أصد6ته  قرا6  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسشو 6قم ح.ج 

 2022 فبراير   (7 بتا6يخ   2022/247

املسمى  العقا6  على  سيجري  الذي 

مخا6جة  عقد  ذي  امناين  تيشوت 

املتواجد   37 ص   (11 بعدد  ضمن 

دائرة  الحمام،  الترابية  بالجماعة 

ابتداء  خنيفرة،  إقليم  أكلمو1، 

غاية  إلى   2022 ما16   8 تا6يخ  من 

2022 بحث علني في شأ3  ما16   (8

وجلب  بئر  بإنجاز  الترخيص  مشروع 

املاء منه، من أجل االستعمال املنزلي 

لفائدة  هكتا6ا   0,01 وسقي مساحة 

السيدين اومالك املصطفى واومالك 

التعريف  لشطاقة  الحاملي3  سعيد 

.V((55(7و V29121 الوطنية

43

وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا6
افتتاح الشحث العلني

مديرة  أصد6ته  قرا6  بموجب 
وكالة الحوض املائي لسشو 6قم ح.ج 
 2022 فبراير   (7 بتا6يخ   2022/245
املسمى  العقا6  على  سيجري  الذي 
6قم  املطلب  ذي  قا�سي  عي3  فدا3 
شراء  نظير  موضوع   81/5476
املتواجد   387 ص   292 بعدد  ض 
الجوهرة،  عي3  الترابية  بالجماعة 
الخميسات،  إقليم  تيفلت،  دائرة 
إلى   2022 ما16   8 من تا6يخ  ابتداء 
علني  بحث   2022 ما16   (8 غاية 
بإنجاز  الترخيص  مشروع  شأ3  في 
ثقب وجلب املاء منه، من أجل سقي 
لفائدة  هكتا6ا   0,8606 مساحة 
والسيد  الكيحل  فاطمة  السيدة 
لشطاقة  الحاملي3  حمودة  زكرياء 
XA93854 الوطنية   التعريف 

.H4(281( و
44

وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا6
افتتاح الشحث العلني

مديرة  أصد6ته  قرا6  بموجب 
وكالة الحوض املائي لسشو 6قم ح.ج 
 2022 فبراير   (7 بتا6يخ   2022/239
املسمى  العقا6  على  سيجري  الذي 
شراء  عقد  ذي  السحيرة  فدا3 
املتواجد   393 ص   425 بعدد  ض 
سيدي  كند6  الترابية  بالجماعة 
إقليم صفرو،  دائرة صفرو،  اخيا6، 
إلى   2022 ما16   8 من تا6يخ  ابتداء 
بحث علني في   2022 ما16   (8 غاية 
بئر  بإنجاز  الترخيص  مشروع  شأ3 
وجلب املاء منه، من أجل تزويد مقلع 
و6ش الطريق  للح�سى والرمال باملاء 
موالي  علوي  كناني  السيد  لفائدة 
التعريف  لشطاقة  الحامل  حفيظ 

.F28(591 الوطنية
45

وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا6
افتتاح الشحث العلني

مديرة  أصد6ته  قرا6  بموجب 
ج  6قم  لسشو  املائي  الحوض  وكالة 
 2022 فبراير   (7 بتا6يخ   2022/241
املسمى  العقا6  على  سيجري  الذي 
فدا3 حمو علي ذي إشهاد وإبراء ض 
تصرف  موجب  موضوع   2(0 بعدد 
بالجماعة  املتواجد   489 بعدد  ض 
الخميسات،  دائرة  الكنز6ة،  الترابية 
تا6يخ من  ابتداء  الخميسات،   إقليم 
ما16   (8 غاية  إلى   2022 ما16   8
مشروع  شأ3  في  علني  بحث   2022
من واد بهت،  املاء  الترخيص بجلب 
من أجل سقي مساحة 3,4181 هكتا6 
املصطفى  بو6مي3  السيد  لفائدة 
الوطنية  التعريف  لشطاقة  الحامل 

.X54711
46

وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا6
افتتاح الشحث العلني

مديرة  أصد6ته  قرا6  بموجب 
6قم  لسشو  املائي  الحوض  وكالة 
فبراير   (1 بتا6يخ   2021/233 ح.ج 
العقا6ات  الذي سيجري على   2022
وسفغول  سوفغول  بالد  املسماة 
ض  وبالد سوفغول ذي عقود شراء 
املتواجدة  و)5)  و345   312 بعدد 
سيدي  كند6  الترابية  بالجماعة 
إقليم صفرو،  دائرة صفرو،  اخيا6، 
إلى   2022 ما16   8 من تا6يخ  ابتداء 
علني  بحث   2022 ما16   (8 غاية 
بإنجاز  الترخيص  مشروع  شأ3  في 
ثقب وجلب املاء منه، من أجل سقي 
لفائدة  هكتا6ا   3,2366 مساحة 
معه  ومن  6شيد  املستا6ي  السيد 
الوطنية  التعريف  لشطاقة  الحامل 

.CB(80543
47
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا6

افتتاح الشحث العلني
مديرة  أصد6ته  قرا6  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسشو 6قم ح.ج 

 2022 فبراير   (1 بتا6يخ   2022/230

املسمى  العقا6  على  سيجري  الذي 

بعدد  ض  شراء  عقد  ذي  القاليع 

بالجماعة  املتواجد   (7 ص   (9

املنزل،  دائرة  تمكناي،  عي3  الترابية 

تا6يخ من  ابتداء  صفرو،   إقليم 

ما16   (8 غاية  إلى   2022 ما16   8

مشروع  شأ3  في  علني  بحث   2022

املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

منه، من أجل سقي مساحة 2,1137 

هكتا6ا لفائدة السيد ادمر املصطفى 

الوطنية  التعريف  لشطاقة  الحامل 

.C(14815

48

وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا6

افتتاح الشحث العلني
مديرة  أصد6ته  قرا6  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسشو 6قم ح.ج 

 2022 فبراير   (1 بتا6يخ   2022/238

املسمى  العقا6  على  سيجري  الذي 

فدا3 سيدي سشع ذي عقد شراء ض 

بالجماعة  املتواجد   (( ص   8 بعدد 

دائرة تيفلت،  الترابية مقام الطلشة، 

تا6يخ من  ابتداء  الخميسات،   إقليم 

ما16   (8 غاية  إلى   2022 ما16   8

مشروع  شأ3  في  علني  بحث   2022

املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

منه، من أجل سقي مساحة 0,7950 

امال  العلمي  السيدة  لفائدة  هكتا6ا 

الوطنية  التعريف  لشطاقة  الحاملة 

.XA2((77

49

وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا6

افتتاح الشحث العلني
مديرة   أصد6ته  قرا6  بموجب 

 وكالة الحوض املائي لسشو 6قم ح.ج 

 2022 فبراير   (1 بتا6يخ   2022/234

املسمى  العقا6  على  سيجرى  الذي 

»فدا3 زيلي« ذي عقد شراء عدد 88 

املتواجد بالجماعة الترابية   (03 ص 

تيفلت،  دائرة  اولحسن،  علي  ايت 

إقليم الخميسات، ابتداء من تا6يخ 8 

ما16 2022 إلى غاية 8) ما16 2022 

بحث علني في شأ3 مشروع الترخيص 

بإنجاز ثقب وجلب املاء منه من أجل 

سقي مساحة ) هكتا6ا لفائدة السيد 

لشطاقة  الحامل  ابراهيم،  املعزوز 

.A480731 التعريف الوطنية

50

وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا6

افتتاح الشحث العلني
مديرة   أصد6ته  قرا6  بموجب 

 وكالة الحوض املائي لسشو 6قم ح.ج 

 2022 فبراير   (1 بتا6يخ   2022/237 

املسمى  العقا6  على  سيجرى  الذي 

»افود امليل« ذي عقد شراء ض بعدد 

ض  اصالحي  وملحق   (48 ص   230

بعدد 117 ص 374 املتواجد بالجماعة 

الترابية سيدي املخفي، قيادة سيدي 

 عدي، إقليم افرا3، ابتداء من تا6يخ 

ما16   25 إلى غاية   2022 ما16   (5

مشروع  شأ3  في  علني  بحث   2022

منه  الترخيص بإنجاز بئر وجلب املاء 

 1,7440 مساحة  سقي  أجل  من 

هكتا6ا لفائدة السيد باقري كريمة، 

الوطنية  التعريف  لشطاقة  الحاملة 

.UA(2712

51 

وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا6

افتتاح الشحث العلني
مديرة   أصد6ته  قرا6  بموجب 

 وكالة الحوض املائي لسشو 6قم ح.ج 

 2022 فبراير   (1 بتا6يخ   2022/236

الذي سيجرى على العقا6ين املسميي3 

امللكية  شهادتي  موضوع  بيرطو3 

ذي   K/3304 وعدد   K/9409 عدد 

اتفاقية شراكة بي3 القطاع الخاص 

 (32401 والقطاع العام صفقة 6قم 

املتواجد بالجماعة الترابية تكريكرة، 

ابتداء  إقليم افرا3،  قيادة ا6كالو3، 

إلى غاية   2022 ما16   (5 من تا6يخ 

2022 بحث علني في شأ3  ما16   25

من  املاء  بجلب  الترخيص  مشروع 

املاشية وسقي  شعشة من أجل إ6واء 

شركة  لفائدة  هكتا6   25 مساحة 

في   TOP RECOLTE YAHOU SARL

شخص ممثلها القانوني.

52 

وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا6

افتتاح الشحث العلني
مديرة   أصد6ته  قرا6  بموجب 

 وكالة الحوض املائي لسشو 6قم ح.ج 

 2022 فبراير   (1 بتا6يخ   2022/232

املسمى  العقا6  على  سيجرى  الذي 

قطعة أ6ضية ذات محضر تنفيذ قرا6 

املتواجد   2018/6204/922 6قم 

قيادة  تكريكرة،  الترابية  بالجماعة 

ابتداء  افرا3،  إقليم   ا6كالو3، 

إلى غاية   2022 ما16   (5 من تا6يخ 

2022 بحث علني في شأ3  ما16   25

وجلب  بئر  بإنجاز  الترخيص  مشروع 

مساحة  سقي  أجل  من  منه  املاء 

4,9684 هكتا6ا لفائدة السيدة بداوي 

لشطاقة  الحاملة  معها،  ومن  زهرة 

.D800914 التعريف الوطنية

53 

وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا6

افتتاح الشحث العلني
مديرة   أصد6ته  قرا6  بموجب 

 وكالة الحوض املائي لسشو 6قم ح.ج 

 2022 فبراير   (1 بتا6يخ   2022/231

املسمى  العقا6  على  سيجرى  الذي 

استخراج  عقد  ذي  »العيساوي« 

واجب ض بعدد 349 ص 288 املتواجد 

قيادة  تزكيت،  الترابية  بالجماعة 

 تزكيت، إقليم افرا3، ابتداء من تا6يخ 

ما16   25 إلى غاية   2022 ما16   (5

مشروع  شأ3  في  علني  بحث   2022

املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

منه من أجل سقي مساحة 3,8354 

هكتا6ات لفائدة السيد لصفر اد6يس، 

الوطنية  التعريف  لشطاقة  الحامل 

.DB4(19

54 

وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا6

افتتاح الشحث العلني
مديرة   أصد6ته  قرا6  بموجب 

 وكالة الحوض املائي لسشو 6قم ح.ج 

 2022 يناير   21 بتا6يخ   2022/98

املسمى  العقا6  على  سيجرى  الذي 

6قم  امللكية  شهادة  ذي   »8 »6ياض 

بالجماعة  املتواجد   21/72217

تازة،  دائرة  مرزوقة،  باب  الترابية 

إقليم تازة، ابتداء من تا6يخ 4) فبراير 

2022 إلى غاية 23 فبراير 2022 بحث 

الترخيص  مشروع  شأ3  في  علني 

منه من أجل  املاء  بئر وجلب  بإنجاز 

مساحة  وسقي  املنزلي  االستعمال 

ازداد  السيد  لفائدة  هكتا6ا   0,80

التعريف  لشطاقة  الحامل  محمد، 

.Z273391 الوطنية

55 
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا6

افتتاح الشحث العلني

مديرة   أصد6ته  قرا6  بموجب 

 وكالة الحوض املائي لسشو 6قم ح.ج 

 2022 يناير   21 بتا6يخ   2022/96

املسمى  العقا6  على  سيجرى  الذي 

امللكية  شهادة  ذي  النمس«  »د6ب 

بالجماعة  املتواجد   37/3445 6قم 

إقليم  تاونات،  دائرة  ا6غيوة،  الترابية 

فبراير   (4 تا6يخ  من  ابتداء  تاونات، 

 2022 فبراير   23 غاية  إلى   2022

بحث علني في شأ3 مشروع الترخيص 

منه من أجل  املاء  بئر وجلب  بإنجاز 

سقي مساحة ) هكتا6ا لفائدة نظا6ة 

ممثلها  شخص  في  تاونات  أوقاف 

القانوني.

56 

وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا6

افتتاح الشحث العلني

مديرة   أصد6ته  قرا6  بموجب 

 وكالة الحوض املائي لسشو 6قم ح.ج 

 2022 يناير   21 بتا6يخ   2022/100

املسمى  العقا6  على  سيجرى  الذي 

مطلب  ذي  العزيب«  »شجرة 

املتواجد   37/54490 التحفيظ 6قم 

دائرة  الز6يز6،  الترابية  بالجماعة 

من  ابتداء  تاونات،  إقليم  تاونات، 

غاية  إلى   2022 فبراير   (4  تا6يخ 

2022 بحث علني في شأ3  23 فبراير 

من  املاء  بجلب  الترخيص  مشروع 

سد الساهلة من أجل سقي مساحة 

هكتا6ات بالتنقيط لفائدة السيد   5

لشطاقة  الحامل  حميد،  الطاهو6ي 

.C(49711 التعريف الوطنية

57 

وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا6

افتتاح الشحث العلني

مديرة   أصد6ته  قرا6  بموجب 

 وكالة الحوض املائي لسشو 6قم ح.ج 

 2022 يناير   21 بتا6يخ   2022/138 

املسمى  العقا6  على  سيجرى  الذي 

امللكية  شهادة  ذي   »( »الولجة 

بالجماعة  املتواجد   54/5689 عدد 

دائرة  الكريم،  عشد  موالي  الترابية 

قرية با محمد، إقليم تاونات، ابتداء 

إلى غاية   2022 فبراير   (4 من تا6يخ 

2022 بحث علني في شأ3  23 فبراير 

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

منه من أجل االستعمال املنزلي  املاء 

الصيشا6ي  احمد  السيد  لفائدة 

التعريف  لشطاقة  الحامل  يسف، 

.A21340 الوطنية

58 

وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا6

افتتاح الشحث العلني

مديرة   أصد6ته  قرا6  بموجب 

 وكالة الحوض املائي لسشو 6قم ح.ج 

 2022 يناير   21 بتا6يخ   2022/97

الذي سيجرى على العقا6ات املسماة 

ذي  وجويمعة«  وبياطة  كالب  »عي3 

املتواجد   422 بعدد  ضمن  ملكية 

دائرة  الطايفة،  الترابية  بالجماعة 

تايناست، إقليم تازة، ابتداء من تا6يخ 

فبراير   23 إلى غاية   2022 فبراير   (4

مشروع  شأ3  في  علني  بحث   2022

الترخيص بإنجاز بئر وجلب املاء منه من 

أجل سقي مساحة 3,7203 هكتا6ات 

لفائدة السيد كشيط احمد، الحامل 

.Z32588 لشطاقة التعريف الوطنية

59 

وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا6

افتتاح الشحث العلني
مديرة  أصد6ته  قرا6  بموجب 

6قم  لسشو  املائي  الحوض  وكالة 

فبراير   (1 بتا6يخ  ح.ج/2022/235 

العقا6  على  سيجرى  الذي   2022

شراء  عقد  ذي  »امللعب«  املسمى 

بالجماعة  املتواجد   327 بعدد  ض 

املنزل،  دائرة  الحمراء،  دا6  الترابية 

تا6يخ من  ابتداء  صفرو،   إقليم 

ما16   (0 إلى غاية   2022 ما16   4  

مشروع  شأ3  في  علني  بحث   2022

املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

املنزلي  االستعمال  أجل  من  منه، 

هكتا6ا   0.09(0 مساحة  وسقي 

محمد  الشقوبي  السيد  لفائدة 

الوطنية  التعريف  لشطاقة  الحامل 

.S(5039

60

وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا6

افتتاح الشحث العلني
مديرة  أصد6ته  قرا6  بموجب 

6قم  لسشو  املائي  الحوض  وكالة 

فبراير   (1 بتا6يخ  ح.ج/2022/229 

العقا6  على  سيجرى  الذي   2022

الرسم  ذي   »( »املعيدنات  املسمى 

املتواجد   81/11807 6قم  العقا6ي 

بويحيى  ايت  الترابية  بالجماعة 

إقليم  تيفلت،  دائرة  الحجامة، 

الخميسات، ابتداء من تا6يخ 8 ما16 

2022 إلى غاية 8) ما16 2022 بحث 

الترخيص  مشروع  شأ3  في  علني 

بإنجاز ثقب وجلب املاء منه، من أجل 

مساحة  وسقي  املنزلي  االستعمال 

بنزهة  السيد  لفائدة  هكتا6ا   1,50

التعريف  لشطاقة  الحامل  جمال 

.A54183( الوطنية

61

وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا6

افتتاح الشحث العلني
مديرة  أصد6ته  قرا6  بموجب 

6قم  لسشو  املائي  الحوض  وكالة 

فبراير   (5 بتا6يخ  ح.ج/2022/226 

العقا6  على  سيجرى  الذي   2022

ذي   »35-( اد6يس  »موالي  املسمى 

 7/171832 6قم  العقا6ي  الرسم 

اكدال،  الترابية  بالجماعة  املتواجد 

إقليم  اكدال،  الحضرية  املنطقة 

فا1، ابتداء من تا6يخ 7 ما16 2022 

2022 بحث علني  1) ما16  إلى غاية 

في شأ3 مشروع الترخيص بإنجاز بئر 

وجلب املاء منه، من أجل االستعمال 

املنزلي وسقي مساحة 0,0025 هكتا6ا 

6شاد  محمد  مريوش  السيد  لفائدة 

الوطنية  التعريف  لشطاقة  الحامل 

.BJ200904
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا6

افتتاح الشحث العلني
مديرة  أصد6ته  قرا6  بموجب 

6قم  لسشو  املائي  الحوض  وكالة 

فبراير   (4 بتا6يخ  ح.ج/2022/219 

العقا6  على  سيجرى  الذي   2022

ذي عقد  »ولتشعو يوسف«  املسمى 

 354 729 ص  بنظير ض بعدد  شراء 

سيدي  الترابية  بالجماعة  املتواجد 

إقليم  قيادة سيدي عدي،  املخفي، 

ما16   (4 تا6يخ  من  ابتداء  افرا3، 

 2022 ما16   24 غاية  إلى   2022

بحث علني في شأ3 مشروع الترخيص 

بإنجاز ثقب وجلب املاء منه، من أجل 

سقي مساحة 1,2132 هكتا6ا لفائدة 

خسواني  الضحى  شمس  السيدة 

الحاملتي3  خسواني  سعاد  والسيدة 

 E(10449 لشطاقة التعريف الوطنية

.E33(352 و
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا6

افتتاح الشحث العلني
مديرة  أصد6ته  قرا6  بموجب 

6قم  لسشو  املائي  الحوض  وكالة 

فبراير   (4 بتا6يخ  ح.ج/2022/221 

العقا6  على  سيجرى  الذي   2022

شهادة  ذي  اوزناك«  »ازغا6  املسمى 

املتواجد   57/6897 عدد  امللكية 

قيادة  اللوح،  عي  الترابية  بالجماعة 

من  ابتداء  إقليم افرا3،  عي3 اللوح، 

 24 إلى غاية   2022 ما16   (4 تا6يخ 

شأ3  في  علني  بحث   2022 ما16 

ثقب  بإنجاز  الترخيص  مشروع 

وجلب املاء منه، من أجل االستعمال 

السيد  لفائدة  املاشية  وا6واء  املنزلي 

لشطاقة  الحامل  سعيد  اداالشكر 

.I4(11(3 التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا6

افتتاح الشحث العلني
مديرة  أصد6ته  قرا6  بموجب 

6قم  لسشو  املائي  الحوض  وكالة 

فبراير   (5 بتا6يخ  ح.ج/2022/228 

العقا6  على  سيجرى  الذي   2022

الرسم  ذي   »8 6احو6  »بالد  املسمى 

املتواجد   R/40702 6قم  العقا6ي 

بالجماعة الترابية ايت ميمو3، دائرة 

الخميسات،  إقليم  الخميسات، 

إلى   2022 ما16   7 من تا6يخ  ابتداء 

بحث علني في   2022 ما16   (7 غاية 

بئر  بإنجاز  الترخيص  مشروع  شأ3 

وجلب املاء منه، من أجل االستعمال 

 3,7280 مساحة  وسقي  املنزلي 

احمد  امزيا3  السيد  لفائدة  هكتا6ا 

الوطنية  التعريف  لشطاقة  الحامل 

.R804138
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا6

افتتاح الشحث العلني
مديرة  أصد6ته  قرا6  بموجب 

6قم  لسشو  املائي  الحوض  وكالة 

فبراير   (5 بتا6يخ  ح.ج/2022/225 

العقا6  على  سيجرى  الذي   2022

املسمى »ابعقا )« ذي الرسم العقا6ي 

بالجماعة  املتواجد   67/11316

الترابية إقدا6، دائرة الحاجب، إقليم 

ما16   7 من تا6يخ  ابتداء  الحاجب، 

 2022 ما16   (1 غاية  إلى   2022

بحث علني في شأ3 مشروع الترخيص 

من أجل  منه،  بإنجاز بئر وجلب املاء 

سقي مساحة 0,5443 هكتا6ا لفائدة 

السيد جابري حسن الحامل لشطاقة 

.F(92080 التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا6

افتتاح الشحث العلني
مديرة  أصد6ته  قرا6  بموجب 

6قم  لسشو  املائي  الحوض  وكالة 

فبراير   (( بتا6يخ  ح.ج/2022/217 

الذي سيجرى على القطعتي3   2022

ذي  »تمزت«  املسميتي3  األ6ضيتي3 

 93 ص   8( بعدد  ض  شراء  عقد 

الترابية  بالجماعة  املتواجدتي3 

مرموشة،  ايموزا6  دائرة  سرغينة، 

 4 تا6يخ  من  ابتداء  بوملا3،  إقليم 

ما16 2022 إلى غاية 4) ما16 2022 

بحث علني في شأ3 مشروع الترخيص 

بإنجاز ثقب وجلب املاء منه، من أجل 

مساحة  وسقي  املنزلي  االستعمال 

مالكي  السيد  لفائدة  هكتا6ا   12,78

التعريف  لشطاقة  الحامل  الدين  عز 

.AE(2((20 الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا6

افتتاح الشحث العلني
مديرة  أصد6ته  قرا6  بموجب 

6قم  لسشو  املائي  الحوض  وكالة 

فبراير   (( بتا6يخ  ح.ج/2022/216 

العقا6  على  سيجرى  الذي   2022

شراء  عقد  ذي  »تاكنيت«  املسمى 

املتواجد   (83 ص   (32 بعدد  ض 

دائرة  سرغينة،  الترابية  بالجماعة 

بوملا3،  إقليم  مرموشة،  ايموزا6 

إلى   2022 ما16   4 من تا6يخ  ابتداء 

علني  بحث   2022 ما16   (4 غاية 

بإنجاز  الترخيص  مشروع  شأ3  في 

ثقب وجلب املاء منه، من أجل سقي 

السيد  لفائدة  هكتا6ات   4 مساحة 

لشطاقة  الحامل  املصطفى  لكحل 

.C(11079 التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا6

افتتاح الشحث العلني
مديرة  أصد6ته  قرا6  بموجب 

6قم  لسشو  املائي  الحوض  وكالة 

فبراير   (4 بتا6يخ  ح.ج/2022/222 

العقا6ات  الذي سيجرى على   2022

املسماة »بوتيدات وبوتيدة وبوتايدة« 

ذي عقود شراء ض بعدد )27 و 315 

املتواجدة بالجماعة الترابية   (19 و 

إقليم  صفرو،  دائرة  العنوصر، 

ما16   7 تا6يخ  من  ابتداء  صفرو، 

 2022 ما16   (1 غاية  إلى   2022

بحث علني في شأ3 مشروع الترخيص 

من  منه،  املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز 

هكتا6ا   3,9754 مساحة  أجل سقي 

لهشوب  بوخرصة  السيد  لفائدة 

الوطنية  التعريف  لشطاقة  الحامل 

.CB95357

69

ملخص قرا6

افتتاح الشحث العلني

مديرة  أصد6ته  قرا6  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسشو 6قم ح.ج 

 2022 فبراير   (4 بتا6يخ   2022/218

املسمى  العقا6  على  سيجري  الذي 

بعدد  ض  بوسدا6ي ذي عقد شراء 

بالجماعة  املتواجد   317 ص   322

الترابية اغشالو اقو6ا6، دائرة صفرو، 

إلى   2022 ما16   7 من تا6يخ  ابتداء 

علني  بحث   2022 ما16   (1 غاية 

بإنجاز  الترخيص  مشروع  شأ3  في 

أجل  من  منه،  املاء  وجلب  ثقب 

سقي مساحة 0,3741 هكتا6 لفائدة 

الحاملة  اوكيلي  خديجة  السيدة 

6قم  الوطنية  التعريف  لشطاقة 

.BK((0715

70

ملخص قرا6

افتتاح الشحث العلني

مديرة  أصد6ته  قرا6  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسشو 6قم ح.ج 

 2022 فبراير   (( بتا6يخ   2021/213

املسمى  العقا6  على  سيجري  الذي 

6قم  امللكية  شهادة  ذي  العرصة 

بالجماعة  املتواجد   138445/69

جامع  اوالد  دائرة  الوادين،  الترابية 

ابتداء  يعقوب  موالي  إقليم  ملطة، 

غاية  إلى   2022 ما16   4 تا6يخ  من 

2022 بحث علني في شأ3  ما16   (4

مشروع الترخيص بجلب املاء من واد 

 (80 أجل سقي مساحة  من  سشو، 

 STE UNIVERS هكتا6 لفائدة شركة 

D’ARBRES FRUCTUEUX SARL في 

شخص ممثلها القانوني.

71
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا6

افتتاح الشحث العلني
مديرة  أصد6ته  قرا6  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسشو 6قم ح.ج 

 2022 فبراير   (( بتا6يخ   2021/214

املسمى  العقا6  على  سيجري  الذي 

و6يغلة موضوع شهادة االستغالل 6قم 

2021/73 ذي عقد كراء بتا6يخ فاتح 

بالجماعة  املتواجد   202( نوفمبر 

دائرة موالي  الترابية سبت االوداية، 

إقليم موالي يعقوب ابتداء  يعقوب، 

غاية  إلى   2022 ما16   4 تا6يخ  من 

2022 بحث علني في شأ3  ما16   (4

مشروع الترخيص بجلب املاء من واد 

 2,10 من أجل سقي مساحة  سشو، 

هكتا6ات بالتنقيط لفائدة السيد لبهي 

احمد امي3 الحامل لشطاقة التعريف 

.GK19740 الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا6

افتتاح الشحث العلني
مديرة  أصد6ته  قرا6  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسشو 6قم ح.ج 

 2022 فبراير   (( بتا6يخ   2021/215

املسمى  العقا6  على  سيجري  الذي 

6قم  االستغالل  شهادة  ذي  املرجة 

2021/02 املتواجد بالجماعة الترابية 

جامع  اوالد  دائرة  داود،  سيدي 

ابتداء  يعقوب  موالي  إقليم  ملطة، 

غاية إلى   2022 ما16   4 تا6يخ   من 

2022 بحث علني في شأ3  ما16   (4

من  املاء  بجلب  الترخيص  مشروع 

مساحة  سقي  أجل  من  سشو،  واد 

السيد  لفائدة  هكتا6ات   3,3780

لشطاقة  الحامل  محمد  الوداني 

.C28(114 التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا6

افتتاح الشحث العلني
مديرة  أصد6ته  قرا6  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسشو 6قم ح.ج 

فبراير   (5 بتا6يخ   2022/224

بالعقا6  سيجري  الذي   2022

ذي شهادة   2 بوطشول  فيرم  املسمى 

وشهادة   F/396 6قم  امللكية 

املتواجد   2021/324 6قم  إدا6ية 

الواد،  6ا1  الترابية  بالجماعة 

ابتداء  تاونات  إقليم  تيسة،  دائرة 

غاية إلى   2022 ما16   7 تا6يخ   من 

2022 بحث علني في شأ3  ما16   (1

مشروع الترخيص بجلب املاء من واد 

اللب3، من أجل سقي مساحة 4,9721 

هكتا6ات لفائدة السيد خليفي حسني 

التعريف  لشطاقة  الحامل  الجياللي 

.C(3382( الوطنية

74

وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا6

افتتاح الشحث العلني
مديرة  أصد6ته  قرا6  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسشو 6قم ح.ج 

 2022 فبراير   (( بتا6يخ   2022/142

لشا6  املسمى  بالعقا6  سيجري  الذي 

6قم  العقا6ي  الرسم  ذي  التهامي 

بالجماعة  املتواجد   13/10109

اإلدا6ية  امللحقة  القنيطرة،  الترابية 

إقليم القنيطرة،  دائرة العصام،   (2

إلى   2022 ما16   2 من تا6يخ  ابتداء 

بحث علني في   2022 ما16   (4 غاية 

شأ3 مشروع الترخيص بإنجاز ثقب 

تحويل  أجل  من  منه،  املاء  وجلب 

لفائدة  صناعية  مادة  إلى  الطحالب 

ممثلة في شخص   SETEXAM شركة 

لشا6  6شيد  محمد  السيد  القانوني 

الوطنية  التعريف  لشطاقة  الحامل 

.G944(7
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا6

افتتاح الشحث العلني
مديرة  أصد6ته  قرا6  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسشو 6قم ح.ج 

 2022 فبراير   (0 بتا6يخ   2022/196

املسمى شط  بالعقا6  الذي سيجري 

ذي الرسم العقا6ي 6قم 58/43376 

عامر،   الترابية  بالجماعة  املتواجد 

ابتداء  سال،  إقليم  عامر،  باشوية 

غاية  إلى   2022 ما16   4 تا6يخ  من 

2022 بحث علني في شأ3  ما16   (4

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

مساحة  سقي  أجل  من  منه  املاء 

0,40 هكتا6ا لفائدة السيد املجدوبي 

التعريف  لشطاقة  الحامل  الـله  عشد 

.G77231 الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا6

افتتاح الشحث العلني
مديرة  أصد6ته  قرا6  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسشو 6قم ح.ج 

 2022 فبراير   (4 بتا6يخ   2022/223

الذي سيجري بالعقا6 املسمى 6ميلة 

 R/19949 العقا6ي 6قم  الرسم  ذي 

املتواجد بالجماعة الترابية املناصرة،  

بنمنصو6،  دائرة  املناصرة،  قيادة 

تا6يخ من  ابتداء  القنيطرة،   إقليم 

ما16   (( غاية  إلى   2022 ما16   2

مشروع  شأ3  في  علني  بحث   2022

املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

منه من أجل سقي مساحة 7,6150  

 TECHGREEN هكتا6ا لفائدة شركة 

ممثلها  شخص  في  ممثلة   SARL

بوطالب  مجيد  السيد  القانوني 

الوطنية  التعريف  لشطاقة  الحامل 

.AD49599
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا6

افتتاح الشحث العلني
مديرة  أصد6ته  قرا6  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسشو 6قم ح.ج 

 2022 فبراير   (0 بتا6يخ   2022/197

املسمى  بالعقا6  سيجري  الذي 

بتا6يخ بيع  عقد  ذي   (7  النشوية 

املتواجد   202( ديسمبر   2(

قيادة  اششانات،  الترابية  بالجماعة 

زيرا6ة، دائرة الشرا6دة، إقليم سيدي 

ما16   4 تا6يخ  من  ابتداء  قاسم، 

 2022 ما16   (4 غاية  إلى   2022

بحث علني في شأ3 مشروع الترخيص 

بإنجاز ثقب وجلب املاء منه من أجل 

سقي مساحة 5,7842 هكتا6ا لفائدة 

السيد ناصر كوشط الحامل لشطاقة 

.GK44914 التعريف الوطنية

78

وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا6

افتتاح الشحث العلني
مديرة  أصد6ته  قرا6  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسشو 6قم ح.ج 

 2022 فبراير   (0 بتا6يخ   2022/201

الذي سيجري بالعقا6 املسمى عزيب 

6قم  العقا6ي  الرسم  ذي  باملالكية 

الكائن بالجماعة الترابية   R/(8180

دائرة  بنمنصو6،  قيادة  بنمنصو6، 

ابتداء  القنيطرة،  إقليم  بنمنصو6، 

غاية  إلى   2022 ما16   2 تا6يخ  من 

2022 بحث علني في شأ3  ما16   (4

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

مساحة  سقي  أجل  من  منه  املاء 

السيد  لفائدة  هكتا6ا   2,6454

لشطاقة  الحامل  امحمد  معمرات 

.G(4441( التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا6

افتتاح الشحث العلني
مديرة  أصد6ته  قرا6  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسشو 6قم ح.ج 

 2022 فبراير   (0 بتا6يخ   2022/206

الذي سيجري بالعقا6 املسمى عرقوب 

6قم  العقا6ي  الرسم  ذي   I الحمص 

يحيى  بقشيلة والد  الكائن   R/(9172

قيادة  ازغا6،  الترابية  بالجماعة 

إقليم  دائرة سيدي سليما3،  أزغا6، 

تا6يخ من  ابتداء  سليما3،   سيدي 

ما16   (4 غاية  إلى   2022 ما16   2

مشروع  شأ3  في  علني  بحث   2022

املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

منه من أجل سقي مساحة 0,6736 

هكتا6ا لفائدة السيد النفخة محمد 

الوطنية  التعريف  لشطاقة  الحامل 

.GA(85291

80

وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا6

افتتاح الشحث العلني
مديرة  أصد6ته  قرا6  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسشو 6قم ح.ج 

 2022 فبراير   (0 بتا6يخ   2022/204

الذي سيجري بالعقا6 املسمى كدية 

6قم  العقا6ي  الرسم  ذي   II الريح 

يحيى  بقشيلة والد  الكائن   R/(0873

قيادة  ازغا6،  الترابية  بالجماعة 

إقليم  دائرة سيدي سليما3،  أزغا6، 

تا6يخ من  ابتداء  سليما3،   سيدي 

ما16   (4 غاية  إلى   2022 ما16   2

مشروع  شأ3  في  علني  بحث   2022

وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

مساحة سقي  أجل  من  منه   املاء 

التويس  السيد  لفائدة  هكتا6ا   8

التعريف  لشطاقة  الحامل  محمد 

.GA8390( الوطنية

81

وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا6

افتتاح الشحث العلني
مديرة  أصد6ته  قرا6  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسشو 6قم ح.ج 

 2022 فبراير   7 بتا6يخ   2022/157

الجماعي  العقا6  على  سيجري  الذي 

املدعو اوالد اسبيطة باملكا3 املسمى 

للجماعة  التابع  اسبيطة  اوالد 

شهادة  ذي  اسبيطة  اوالد  الساللية 

يناير   4 بتا6يخ   ( 6قم  االستغالل 

الترابية  بالجماعة  املتواجد   2022

قيادة عامر الشمالية باشوية  عامر، 

تا6يخ من  ابتداء  إقليم سال،   عامر، 

ما16   7 غاية  إلى   2022 فبراير   25

مشروع  شأ3  في  علني  بحث   2022

املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

منه من أجل سقي مساحة 0,2414 

الرحيم  عشد  السيد  لفائدة  هكتا6ا 

التعريف  لشطاقة  الحامل  فرتاح 

.A577215 الوطنية

82

وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا6

افتتاح الشحث العلني
مديرة  أصد6ته  قرا6  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسشو 6قم ح.ج 

فبراير   7 بتا6يخ   2022/164

العقا6  على  سيجري  الذي   2022

مطلب  موضوع  حجي  بالد  املسمى 

املتواجد   13/5978 6قم  التحفيظ 

بالجماعة الترابية أوالد بن حمادي، 

إقليم  سليما3،  سيدي  دائرة 

تا6يخ من  ابتداء  سليما3،   سيدي 

ما16   7 غاية  إلى   2022 فبراير   25

مشروع  شأ3  في  علني  بحث   2022

الترخيص بإنجاز ثقب وجلب املاء منه 

هكتا6ا   4,50 من أجل سقي مساحة 

لفائدة السيدة نعيمة النية ومن معها  

الوطنية  التعريف  لشطاقة  الحاملة 

.GK5(88(

83

وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا6

افتتاح الشحث العلني
مديرة  أصد6ته  قرا6  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسشو 6قم ح.ج 

 2022 فبراير   7 بتا6يخ   2022/175

الجماعي  العقا6  على  سيجري  الذي 

املدعو اوالد ابراز باملكا3 املسمى اوالد 

 38 ابراز ذي شهادة االستغالل 6قم 

املتواجد   2022 فبراير  فاتح  بتا6يخ 

العسلوجي،  دا6  الترابية  بالجماعة 

بهت،  دائرة  العسلوجي،  دا6  قيادة 

 إقليم سيدي قاسم، ابتداء من تا6يخ

ما16   7 غاية  إلى   2022 فبراير   25

مشروع  شأ3  في  علني  بحث   2022

املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

منه من أجل سقي مساحة 3,6630 

هكتا6ا لفائدة السيد الضيفي عالل 

الوطنية  التعريف  لشطاقة  الحامل 

.GN7(975

84

وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا6

افتتاح الشحث العلني
مديرة   أصد6ته  قرا6  بموجب 

 وكالة الحوض املائي لسشو 6قم ح.ج 

 2022 فبراير   2 بتا6يخ   2022/155

الجماعي  العقا6  على  سيجرى  الذي 

للجماعة  التابع  الفوا6ات  املدعو 

شهادة  ذي  البراهمة  الساللية 

اإلستغالل 6قم 35 بتا6يخ 27 ديسمبر 

الترابية  بالجماعة  املتواجد   202(

عامر،  باشوية  عامر،  قيادة  عامر، 

 22 تا6يخ   من  ابتداء  سال،  إقليم 

فبراير 2022 إلى غاية 3 ما16 2022 

بحث علني في شأ3 مشروع الترخيص 

من  منه،  املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز 

هكتا6ا   2.4929 أجل سقي مساحة 

لفائدة السيد امعيطو عشد القاد6، 

الوطنية  التعريف  لشطاقة  الحامل 

.AB94147

85

وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا6
افتتاح الشحث العلني

مديرة   أصد6ته  قرا6  بموجب 
 وكالة الحوض املائي لسشو 6قم ح.ج 
 2022 فبراير   2 بتا6يخ   2022/154
الذي سيجرى على القطعة الفالحية 
الشو6ية من توزيع املغفو6 له الحسن 
للمركز  التابع  تراه  الثاني طيب هللا 
الفالحي 241 الكائنة بمزا6ع الكشا6ثة 
عدد  إدا6ية  شهادة  ذي  الدغوغيي3 
 202( ديسمبر   27 بتا6يخ   51(
دا6  الترابية  بالجماعة  املتواجد 
العسلوجي،  دا6  قيادة  العسلوجي، 
قاسم،  سيدي  إقليم  بهت،  دائرة 
 2022 فبراير   22 تا6يخ   من  ابتداء 
بحث علني   2022 ما16   3 إلى غاية 
بإنجاز  الترخيص  مشروع  شأ3  في 
ثقب وجلب املاء منه، من أجل سقي 
هكتا6ا لفائدة السيد   3.80 مساحة 
زكي بوعزة، الحامل لشطاقة التعريف 

.GN707 الوطنية
86

وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا6
افتتاح الشحث العلني

مديرة   أصد6ته  قرا6  بموجب 
 وكالة الحوض املائي لسشو 6قم ح.ج 
 2022 فبراير   2 بتا6يخ   2022/156
املسمى  العقا6  على  سيجرى  الذي 
دومي3 دو اكريز 2 ذي الرسم العقا6ي 
بالجماعة  املتواجد   H/460 عدد 
بنمنصو6،  محمد  سيدي  الترابية 
بنمنصو6،  دائرة  بنمنصو6،  قيادة 
تا6يخ من  ابتداء  القنيطرة،   إقليم 
ما16   3 غاية  إلى   2022 فبراير   22
مشروع  شأ3  في  علني  بحث   2022
وجلب  أثقاب   4 بإنجاز  الترخيص 
املاء منها، من أجل سقي مساحة 95 
 AFRICULTURE هكتا6ا لفائدة شركة
شخص  في  ممثلة   ( SARL AU
ميكو،  عمر  السيد  القانوني  ممثلها 
الوطنية  التعريف  لشطاقة  الحامل 

.BE75(95(
87
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا6

افتتاح الشحث العلني
مديرة   أصد6ته  قرا6  بموجب 

 وكالة الحوض املائي لسشو 6قم ح.ج 

 2022 يناير   28 بتا6يخ   2022/147

الذي سيجرى على القطعة الفالحية 

له  املغفو6  توزيع  من  السقوية 

محمد الخامس طيب هللا تراه التابع 

بمزا6ع  الكائنة   241 الفالحي  للمركز 

دا6  الترابية  بالجماعة  الشعيشي3 

العسلوجي،  دا6  قيادة  العسلوجي، 

قاسم،  سيدي  إقليم  بهت،  دائرة 

 2022 فبراير   (8 تا6يخ   من  ابتداء 

2022 بحث علني  28 ما16  إلى غاية 

بإنجاز  الترخيص  مشروع  شأ3  في 

ثقب وجلب املاء منه، من أجل سقي 

السيد  لفائدة  هكتا6ا   8 مساحة 

الحامل لشطاقة  عشد الكريم شنينة، 

.GN(38043 التعريف الوطنية

88

وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا6

افتتاح الشحث العلني
مديرة   أصد6ته  قرا6  بموجب 

 وكالة الحوض املائي لسشو 6قم ح.ج 

2022/150 بتا6يخ فاتح فبراير 2022 

اململوك  العقا6  على  سيجرى  الذي 

للجماعة الساللية اوالد مو�سى التابع 

للملك املسمى اوالد مو�سى ذي عقد 

إيجا6 عدد A/2394 ملف 6قم 5122) 

املتواجد   202( ديسمبر   30 بتا6يخ 

بالجماعة الترابية القنيطرة، امللحقة 

إقليم  دائرة أوالد اوجيه،   ،1 اإلدا6ة 

القنيطرة، ابتداء من تا6يخ 1) فبراير 

2022 إلى غاية 25 ما16 2022 بحث 

الترخيص  مشروع  شأ3  في  علني 

منهما،  املاء  وجلب  ثقشي3  بإنجاز 

 22.(929 مساحة  سقي  أجل  من 

هكتا6ا لفائدة السيد يسي3 املتوكل، 

الوطنية  التعريف  لشطاقة  الحامل 

.PZ820739

89

وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا6

افتتاح الشحث العلني
مديرة   أصد6ته  قرا6  بموجب 

 وكالة الحوض املائي لسشو 6قم ح.ج 

 2022 فبراير   2 بتا6يخ   2022/153

اململوك  العقا6  على  سيجرى  الذي 

ذي  املغايثة  الساللية  للجماعة 

عدد  ملف   (03( عدد  إيجا6  عقد 

  202( أغسطس   21 بتا6يخ   (5445

سيدي  الترابية  بالجماعة  املتواجد 

باشوية   ،2 امللحقة اإلدا6ية  الطيبي، 

القنيطرة،  إقليم  الطيبي،  سيدي 

 2022 فبراير   22 تا6يخ  من  ابتداء 

بحث علني   2022 ما16   3 إلى غاية 

بإنجاز  الترخيص  مشروع  شأ3  في 

ثقب وجلب املاء منه، من أجل سقي 

لفائدة  هكتا6ا   9.55(( مساحة 

شركة »BRESAGRI SARL«،  ممثلة 

السعيد  القانوني  في شخص ممثلها 

التعريف  لشطاقة  الحامل  الجوطي 

.G217779 الوطنية

90

وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا6

افتتاح الشحث العلني
مديرة   أصد6ته  قرا6  بموجب 

 وكالة الحوض املائي لسشو 6قم ح.ج 

 2022 يناير   28 بتا6يخ   2022/143

املسمى  العقا6  على  سيجرى  الذي 
العقا6ي  الرسم  ذي   4 الراشيدية 

بالجماعة  املتواجد   70/8995 عدد 

دائرة  قيادة املكر3،  الترابية املكر3، 

ابتداء  القنيطرة،  إقليم  بنمنصو6، 

إلى غاية   2022 فبراير   (4 من تا6يخ 

في  علني  بحث   2022 فبراير   24

شأ3 مشروع الترخيص بإنجاز ثقب 

سقي  أجل  من  منه،  املاء  وجلب 

لفائدة  هكتا6ا   ((.1((0 مساحة 

معه  ومن  العلمي  اد6يس  السيد 

الوطنية  التعريف  لشطاقة  الحامل 

.G3(5222

91

وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا6

افتتاح الشحث العلني
مديرة   أصد6ته  قرا6  بموجب 

 وكالة الحوض املائي لسشو 6قم ح.ج 

 2022 فبراير   24 بتا6يخ   2022/278

الذي سيجرى على القطعة املسماة 

اظهر الحافة ذات نسخة ثشوت ملكية 

نضير  من  اخدت  التحفيظ  بقصد 

اصلها املسجل بكتابة الضشط تحت 

أبريل   8 بتا6يخ    1992/232 عدد 

الترابية  بالجماعة  املتواجد   (992

دائرة الوحدة،  ازغيرة، قيادة تروال، 

تا6يخ من  ابتداء  وزا3،   إقليم 

ما16   24 إلى غاية   2022 ما16   (4

مشروع  شأ3  في  علني  بحث   2022

املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

املنزلي  اإلستعمال  أجل  من  منه، 

 (.50 املاشية وسقي مساحة  وإ6واء 

هكتا6ا لفائدة السيد بوشتى الركاني، 

الوطنية  التعريف  لشطاقة  الحامل 

.GN(3271

111

وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا6

افتتاح الشحث العلني
مديرة   أصد6ته  قرا6  بموجب 

 وكالة الحوض املائي لسشو 6قم ح.ج 

 2022 فبراير   24 بتا6يخ   2022/276

املسمى  العقا6  على  سيجرى  الذي 

الرسم  ذي   2783 بقعة  حدادة 

العقا6ي عدد 13/110176 املتواجد 

بالجماعة الترابية القنيطرة، امللحقة 

اوجيه،  أوالد  دائرة   ،5 اإلدا6ية 

تا6يخ من  ابتداء  القنيطرة،   إقليم 

ما16   24 إلى غاية   2022 ما16   (4

مشروع  شأ3  في  علني  بحث   2022

املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

منه، من أجل سقي مساحة 0.0090 

امي3  محمد  السيد  لفائدة  هكتا6ا 

التعريف  لشطاقة  الحامل  املها�سي، 

.G4(2745 الوطنية

112

وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا6

افتتاح الشحث العلني
مديرة   أصد6ته  قرا6  بموجب 

 وكالة الحوض املائي لسشو 6قم ح.ج 

فبراير   24 بتا6يخ   2022/279

اوالد  بفرعية  سيجرى  الذي   2022

املتواجدة بالجماعة الترابية  املهدي  

دائرة  بنمنصو6،  قيادة  بنمنصو6ـ 

ابتداء  القنيطرة،  إقليم  بنمنصو6، 

إلى غاية   2022 ما16    (4 من تا6يخ 

2022 بحث علني في شأ3  ما16   24

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

فرعية  تزويد  أجل  من  منه،  املاء 

اوالد املهدي باملاء لفائدة جمعية اباء 

ملجموعة  التالميذ  واولياء  وامهات 

ممثلة  الشحراوي  الهاشمي  مدا16 

السيد  القانوني  ممثلها  شخص  في 

لشطاقة  الحامل  نقروش،  الهاشمي 

.G3055(1 التعريف الوطنية

113

وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا6

افتتاح الشحث العلني
مديرة   أصد6ته  قرا6  بموجب 

 وكالة الحوض املائي لسشو 6قم ح.ج 

 2022 فبراير   24 بتا6يخ   2022/274

الذي سيجرى على القطعة األ6ضية 

بترب  »باب شفريقي«  باملكا3 املسمى 

دوا6 بني عمرا3 ذات عقد بيع بتا6يخ 

بالجماعة  املتواجد   20(( يناير   (8

دائرة  زومي،  قيادة  زومي،  الترابية 

من تا6يخ  ابتداء  إقليم وزا3،  زومي، 

ما16   24 إلى غاية   2022 ما16   (4

مشروع  شأ3  في  علني  بحث   2022

املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

املنزلي  اإلستعمال  أجل  من  منه، 

عشد  السيد  لفائدة  املاشية  وإ6واء 

لشطاقة  الحامل  6ويحني،  السالم 

.LC((4377 التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا6

افتتاح الشحث العلني
مديرة   أصد6ته  قرا6  بموجب 

 وكالة الحوض املائي لسشو 6قم ح.ج 

 2022 فبراير   24 بتا6يخ   2022/275

الجماعي  العقا6  على  سيجرى  الذي 

املسمى  باملكا3  امليك  أوالد  املدعو 

للجماعة  التابع  امليك  اوالد  دوا6 

شهادة  ذي  امليك  اوالد  الساللية 

 2022 يناير   (3 بتا6يخ   8 إدا6ية 6قم 

املتواجد بالجماعة الترابية الحدادة، 

دائرة احواز  قيادة احواز القنيطرة، 

ابتداء  القنيطرة،  إقليم  القنيطرة، 

إلى غاية   2022 ما16   (4 من تا6يخ 

2022 بحث علني في شأ3  ما16   24

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

 ( من أجل سقي مساحة  منه،  املاء 

هكتا6ا لفائدة السيد محمد عسيلة 

الوطنية  التعريف  لشطاقة  الحامل 

.G208792

115

وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا6

افتتاح الشحث العلني
مديرة   أصد6ته  قرا6  بموجب 

 وكالة الحوض املائي لسشو 6قم ح.ج 

 2022 يناير   24 بتا6يخ   2022/273

املسمى  العقا6  على  سيجرى  الذي 

عدد  العقا6ي  الرسم  ذي  املعطية 

R/21218 املتواجد بالجماعة الترابية 

بلعامري،  دا6  قيادة  بلعامري،  دا6 

إقليم سيدي  دائرة سيدي سليما3، 

ما16   (4 من تا6يخ  ابتداء  سليما3، 

 2022 ما16   24 غاية  إلى   2022

بحث علني في شأ3 مشروع الترخيص 

بإنجاز ثقب وجلب املاء منه، من أجل 

سقي مساحة 0.3845 هكتا6ا لفائدة 

لشطاقة  الحامل  انعام  6وا3  السيد 

.GA(282( التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا6
افتتاح الشحث العلني

مديرة   أصد6ته  قرا6  بموجب 
 وكالة الحوض املائي لسشو 6قم ح.ج 
 2022 فبراير   2( بتا6يخ   2022/250
املسمى  العقا6  على  سيجرى  الذي 
الرسم  ذي  اونجا6  لحسن  بالد 
والصشا ذي   العقا6ي عدد 13/9933 
 13/23190 عدد  العقا6ي  الرسم 
عدد  العقا6ي  الرسم  ذي  والصابة 
وحمو الزين ذي الرسم   13/21150
بالجماعة  املتواجد   13/27176
قيادة بنمنصو6،  الترابية بنمنصو6، 
القنيطرة،  إقليم  بنمنصو6،  دائرة 
إلى   2022 ما16   9 من تا6يخ  ابتداء 
بحث علني في   2022 ما16   (9 غاية 
 4 بإنجاز  الترخيص  مشروع  شأ3 
أثقاب وجلب املاء منها، من أجل سقي 
شركة  لفائدة  هكتا6ا   45 مساحة 
 VERGERS EXOTIQUES SARL
القانوني  ممثلها  شخص  في  ممثلة 
لشطاقة  الحامل  لحلو  علي  السيد 

.BE9111 التعريف الوطنية
117

وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا6
افتتاح الشحث العلني

مديرة   أصد6ته  قرا6  بموجب 
 وكالة الحوض املائي لسشو 6قم ح.ج 
 2022 فبراير   (7 بتا6يخ   2022/243
املسمى  العقا6  على  سيجرى  الذي 
عدد  العقا6ي  الرسم  ذي  ز6بيات 
بالجماعة  املتواجدة   20/11002
قيادة  القنادل،  ابي  سيدي  الترابية 
باشوية سيدي أبي  ز6دال الشرقية، 
القنادل، إقليم سال، ابتداء من تا6يخ 
ما16   2( إلى غاية   2022 ما16   (0
مشروع  شأ3  في  علني  بحث   2022
الترخيص بإنجاز بئر وجلب املاء منه، 
هكتا6ا   0.5 مساحة  أجل سقي  من 
لفائدة السيد بو6وح محمد الحامل 

.A7020( لشطاقة التعريف الوطنية
118

وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا6

افتتاح الشحث العلني
مديرة   أصد6ته  قرا6  بموجب 

 وكالة الحوض املائي لسشو 6قم ح.ج 

 2022 فبراير   (8 بتا6يخ   2022/246

املسمى  العقا6  على  سيجرى  الذي 

مملوك للجماعة الترابية بنمنصو6، 

القنيطرة،  إقليم  بنمنصو6،  قيادة 

إلى   2022 0) ما16  ابتداء من تا6يخ 

بحث علني في   2022 ما16   2( غاية 

 3 بإنجاز  الترخيص  مشروع  شأ3 

أثقاب وجلب املاء منها، من أجل سقي 

شركة  لفائدة  هكتا6ا   55 مساحة 

شخص  في  ممثلة   SIMORAHIL

ممثلها القانوني السيد محمد عشدو 

التعريف  لشطاقة  الحامل  سيمو 

.G521(35 الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا6

افتتاح الشحث العلني
مديرة   أصد6ته  قرا6  بموجب 

 وكالة الحوض املائي لسشو 6قم ح.ج 

 2022 فبراير   (8 بتا6يخ   2022/193

الذي سيجرى على القطعة املسماة  

ذات  عرباوة  بدوا6  املتواجدة  الظهر 

 2001 سبتمبر   1 بتا6يخ  بيع  عقد 

سيدي  الترابية  بالجماعة  املتواجد 

بوبكر الحاج، دائرة لالميمونة، إقليم 

القنيطرة، ابتداء من تا6يخ 0) ما16 

2022 إلى غاية )2 ما16 2022 بحث 

الترخيص  مشروع  شأ3  في  علني 

من  منه،  املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز 

هكتا6ا لفائدة   2 أجل سقي مساحة 

السيد عشد العزيز القيسومي الحامل 

.G(8098 لشطاقة التعريف الوطنية

120

وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا6

افتتاح الشحث العلني
مديرة   أصد6ته  قرا6  بموجب 

 وكالة الحوض املائي لسشو 6قم ح.ج 

 2022 فبراير   2( بتا6يخ   2022/253

املسمى  العقا6  على  سيجرى  الذي 

عدد  العقا6ي  الرسم  ذي  آز6يب 

بالجماعة  املتواجد   59/16569

الترابية بطيط، دائرة عي3 تاوجدات، 

 (( ابتداء من تا6يخ  إقليم الحاجب، 

ما16 2022 إلى غاية )2 ما16 2022 

بحث علني في شأ3 مشروع الترخيص 

بإنجاز ثقب وجلب املاء منه، من أجل 

املاشية  وا6واء  املنزلي  االستعمال 

وسقي مساحة 3)11.) هكتا6 لفائدة 

السيد اشقاف 6شيد وفاطمة عمر  

الوطنية  التعريف  لشطاقة  الحامل 

.F8212(0 و6قم C(25332

121

وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا6

افتتاح الشحث العلني
مديرة   أصد6ته  قرا6  بموجب 

 وكالة الحوض املائي لسشو 6قم ح.ج 

 2022 فبراير   22 بتا6يخ   2022/258

الذي سيجرى على العقا6 املسمى واد 

الرحى هتومة ذي الرسم العقا6ي عدد 

املتواجد بالجماعة الترابية   K/4961

آيت بو6زوين، دائرة الحاجب، إقليم 

4) ما16  الحاجب، ابتداء من تا6يخ 

2022 إلى غاية 23 ما16 2022 بحث 

علني في شأ3 مشروع الترخيص بحفر 

منهما،  املاء  وجلب  ثقب  وإنجاز  بئر 

25 هكتا6ات  من أجل سقي مساحة 

الحامل  لفائدة السيد قراط احمد  

.S371003 لشطاقة التعريف الوطنية

122
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا6

افتتاح الشحث العلني
مديرة   أصد6ته  قرا6  بموجب 

 وكالة الحوض املائي لسشو 6قم ح.ج 

 2022 فبراير   22 بتا6يخ   2022/271

املسمى  العقا6  على  سيجرى  الذي 

ض  شراء  عقد  ذي  عي�سى  سيدي 

)2 املتواجد بالجماعة  35 ص  بعدد 

الترابية آيت نعما3، دائرة الحاجب، 

 (4 ابتداء من تا6يخ  إقليم الحاجب، 

ما16 2022 إلى غاية 23 ما16 2022 

بحث علني في شأ3 مشروع الترخيص 

بإنجاز ثقب وجلب املاء منه، من أجل 

لفائدة  هكتا6ات   (8 مساحة  سقي 

في   STE HASMAL AGRO شركة 

شخص ممثلها القانوني.

123

وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا6

افتتاح الشحث العلني
مديرة  أصد6ته  قرا6  بموجب 

6قم  لسشو  املائي  الحوض  وكالة 

فبراير    22 بتا6يخ  ح.ج/2022/262 

القطعة  على  سيجرى  الذي   2022

شراء  عقد  ذات  الفالحية  اال6ضية 

املتواجد   448 ص   5(9 بعدد  ض 

دائرة  إقدا6،  الترابية  بالجماعة 

إقليم  الحاجب،  دائرة  الحاجب، 

4) ما16  الحاجب، ابتداء من تا6يخ 

2022 إلى غاية 23 ما16 2022 بحث 

الترخيص  مشروع  شأ3  في  علني 

من  منه،  املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز 

هكتا6ات   4.80 مساحة  سقي  أجل 

املصطفى  موليد  السيد)ة)  لفائدة 

الحامل )ة) لشطاقة التعريف الوطنية 

.D(288

124

وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا6

افتتاح الشحث العلني
مديرة  أصد6ته  قرا6  بموجب 

6قم  لسشو  املائي  الحوض  وكالة 

فبراير    23 بتا6يخ  ح.ج/2022/283 

العقا6  على  سيجرى  الذي   2022

ذي اتفاقية قسمة   ( املسمى جنا3 

النيابية  الجماعة  وقرا6  ومخا6جة 

عدد 186/2006 املتواجد بالجماعة 

الترابية مجاط، دائرة احواز مكنا1، 

دائرة مكنا1، إقليم مكنا1، ابتداء 

إلى غاية   2022 ما16   (4 من تا6يخ 

2022 بحث علني في شأ3  ما16   23

مشروع الترخيص حفر بئر وجلب املاء 

 (.25 مساحة  سقي  أجل  من  منه، 

هكتا6 لفائدة السيد)ة) اجمال محمد 

)ة)  الحامل  الرحما3  عشد  واجمال 

 D74107 لشطاقة التعريف الوطنية 

 .D753(0 و6قم
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا6

افتتاح الشحث العلني
مديرة  أصد6ته  قرا6  بموجب 

6قم  لسشو  املائي  الحوض  وكالة 

الذي  بتا6يخ  ح.ج/2022/259 

ذي  الوطى  املسمى  بالعقا6  سيجرى 

 2020/17 6قم  االستغالل  شهادة 

سبت  الترابية  بالجماعة  املتواجد 

االوداية، دائرة موالي يعقوب، دائرة 

موالي يعقوب، إقليم موالي يعقوب، 

إلى   2022 4) ما16  ابتداء من تا6يخ 

علني  بحث   2022 ما16   23 غاية 

بجلب  الترخيص  مشروع  شأ3  في 

من أجل سقي  من واد مكس،  املاء 

بالتنقيط  هكتا6ات   4.99 مساحة 

لبهي عشد الرحما3  لفائدة السيد)ة) 

الحامل )ة) لشطاقة التعريف الوطنية 

 .C45191
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا6

افتتاح الشحث العلني
مديرة  أصد6ته  قرا6  بموجب 

6قم  لسشو  املائي  الحوض  وكالة 

فبراير    24 بتا6يخ  ح.ج/2022/277 

الذي سيجرى بالعقا6 املسمى   2022

عدد  العقا6ي  الرسم  ذي  مريم 

 (9 بتا6يخ  كراء  وعقد    13/54362

بالجماعة  املتواجد   202( يناير 

احواز  دائرة  املناصرة،  الترابية 

القنيطرة،  ابتداء من تا6يخ 4) ما16 

2022 إلى غاية 24 ما16 2022 بحث 

الترخيص  مشروع  شأ3  في  علني 

من  منه،  املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  

الخضراء  املساحات  سقي  أجل 

وتزويد  هكتا6ا   (.(719 مساحة 

شركة  لفائدة  املاء  وقود  محطة 

شخص  في  ممثلة    ADYS SARL

محمد  السيد)ة)  القانوني  ممثلها 

التعريف  لشطاقة  )ة)  دايمة الحامل 

 .A377048 الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا6

افتتاح الشحث العلني
مديرة  أصد6ته  قرا6  بموجب 

6قم  لسشو  املائي  الحوض  وكالة 

فبراير    2( بتا6يخ  ح.ج/2022/256 

الذي سيجرى بالعقا6 املسمى   2022

قطعة أ6ضية في املحل املسمى املشتى 

 (05 بعدد  ضمن  شراء  عقد  ذي 

املتواجد بالجماعة الترابية املكناسة، 

ابتداء من تا6يخ  دائرة قرية تاونات،  

ما16   2( إلى غاية   2022 ما16   ((

مشروع  شأ3  في  علني  بحث   2022

املاء  ثقب وجلب  بإنجاز   الترخيص 

املنزلي  االستعمال  أجل  من  منه، 

السيد)ة)  لفائدة  املاشية  وا6واء  

لشطاقة  )ة)  البشيري محمد الحامل 

 .C21381 التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا6

افتتاح الشحث العلني
مديرة  أصد6ته  قرا6  بموجب 

6قم  لسشو  املائي  الحوض  وكالة 

فبراير    22 بتا6يخ  ح.ج/2022/261 

الذي سيجرى بالعقا6 املسمى   2022

 1(3 العنا3 ذي عقد مقاسمة عدد 

حر6 بتا6يخ 7 ديسمبر 988) املتواجد 

ابشير،دائرة  بني  الترابية  بالجماعة 

ابتداء  إقليم الحسيمة،   تا6جيست، 

إلى غاية   2022 ما16   (4 من تا6يخ 

2022 بحث علني في شأ3  ما16   23

ثقب  بإنجاز   الترخيص  مشروع 

وجلب املاء منه، من أجل االستعمال 

املاشية وسقي مساحة  املنزلي وا6واء 

0.01 هكتا6ا لفائدة السيد)ة) علوش 

لشطاقة  )ة)  الحامل  السالم  عشد 

 .R71103 التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا6

افتتاح الشحث العلني
مديرة  أصد6ته  قرا6  بموجب 

6قم  لسشو  املائي  الحوض  وكالة 

فبراير    2( بتا6يخ  ح.ج/2022/254 

الذي سيجرى بالعقا6 املسمى   2022

بتا6يخ  حر6  شراء  عقد  ذي  تمنزين 

بالجماعة  املتواجد   20(8 يونيو   4

دائرة بوملا3،    الترابية سكو6ة امداز، 

إلى   2022 )) ما16  ابتداء من تا6يخ 

بحث علني في   2022 ما16   23 غاية 

بئر  بإنجاز  الترخيص   شأ3 مشروع 

وجلب املاء منه، من أجل االستعمال 

املنزلي وا6واء املاشية والسقي مساحة 

3 هكتا6ات لفائدة السيد)ة) حيميش 

التعريف  لشطاقة  )ة)  الحامل  يامنة 

 .CB(82840 الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا6

افتتاح الشحث العلني
مديرة  أصد6ته  قرا6  بموجب 

6قم  لسشو  املائي  الحوض  وكالة 

فبراير    2( بتا6يخ  ح.ج/2022/257 

بالعقا6ات  سيجرى  الذي   2022

ذي   واكني  واحر�سي  عثما  املسماة 

شواهد امللكية عدد 74/2295 وعدد 

74/2001 وعدد 74/2245 املتواجد 

بالجماعة الترابية كيكو، دائرة بوملا3،   

 (( من تا6يخ  ابتداء  إقليم بوملا3،   

ما16   2( غاية  إلى   2022 ما16 

مشروع  شأ3  في  علني  بحث   2022

بإنجاز  ثقب  وجلب املاء  الترخيص  

منه، من أجل سقي مساحة 2.2431 

ا6كيز  السيد)ة)  لفائدة  هكتا6ات 

التعريف  لشطاقة  الحامل)ة)  سعيد 

 .C(5543( الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسشو 

ملخص قرا6

افتتاح الشحث العلني
مديرة  أصد6ته  قرا6  بموجب 

6قم  لسشو  املائي  الحوض  وكالة 

فبراير    2( بتا6يخ  ح.ج/2022/255 

بالعقا6  سيجرى  الذي   2022

ذي  العرجوم  سيدي  فدا3  املسمى 

  (2 0)ص  بعدد  ضمن  شراء  عقد 

سيدي  الترابية  بالجماعة  املتواجد 

إقليم  دائرة الخميسات،    الغندو6، 

 (( تا6يخ  من  ابتداء  الخميسات،   

ما16   2( غاية  إلى   2022 ما16 

مشروع  شأ3  في  علني  بحث   2022

وجلب املاء  بئر   بإنجاز   الترخيص  

منه، من أجل سقي مساحة 0.4112 

الناصري  السيد)ة)  لفائدة  هكتا6ا 

التعريف  لشطاقة  )ة)  الحامل  خالد 

 .X(7((37 الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا6

افتتاح الشحث العلني

مديرة  أصد6ته  قرا6  بموجب 

6قم  لسشو  املائي  الحوض  وكالة 

فبراير    2( بتا6يخ  ح.ج/2022/252 

الذي سيجرى بالعقا6 املسمى   2022

6أ1 عي3 عريش ذي  الرسم العقا6ي 

عدد 16/38898 املتواجد بالجماعة 

الخميسات،    دائرة  الكنز6ة،  الترابية 

إقليم الخميسات،   ابتداء من تا6يخ 

ما16   2( إلى غاية   2022 ما16   ((

مشروع  شأ3  في  علني  بحث   2022

وجلب  بئرين   بإنجاز   الترخيص  

 1 املاء منهما، من أجل سقي مساحة 

زيطا3 عشد  هكتا6ا لفائدة السيد)ة) 

التعريف  لشطاقة  الحامل)ة)  الـله 

 .G48445 الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا6

افتتاح الشحث العلني
مديرة  أصد6ته  قرا6  بموجب 

6قم  لسشو  املائي  الحوض  وكالة 

فبراير    (8 بتا6يخ  ح.ج/2022/248 

الذي سيجرى بالعقا6 املسمى   2022

الرسم العقا6ي  اخليع ابراهيم ذي  

بالجماعة  املتواجد   67/4186 عدد 

عي3  دائرة  اللـه،  حرز  أيت  الترابية 

ابتداء  إقليم الحاجب،    تاوجدات، 

إلى غاية   2022 ما16   (( من تا6يخ 

2022 بحث علني في شأ3  ما16   2(

ثقب   بإنجاز   الترخيص   مشروع 

سقي  أجل  من  منه،  املاء  وجلب 

مساحة 5 هكتا6ات لفائدة السيد)ة) 

العمود ذهب والعمود عشد اللطيف 

الحامل)ة) لشطاقة التعريف الوطنية 

 .D1(9570 و6قم D1(9395
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5027 الجريدة الرسميةالجريدة الرسميةعدد 5707 - 3) شعشا3 443) )1) ما16 2022) 

إعالن بإيداع مشروع قرار يتعلق بالقيام بدراسة تصميم التهيئة

لجزء من مدينة مرتيل والمتعلق بتوسيع مطار سانية الرمل

16  مــــارس  2022

)نشرة اإلعالنات القانونية والقضائية5707 
16  مــــاي  2022



عدد 5707 - 3) شعشا3 443) )1) ما16 2022) الجريدة الرسمية5028  

مشروع قرار رقم 127.2021 بتاريخ 13 ديسمبر 2021

يتعلق بالقيام بدراسة تصميم تهيئة جزء من مدينة مرتيل والمتعلق بتوسيع مطار سانية الرمل

إ3 6ئيس مجلس جماعة مرتيل

بناء على القانو3 التنظيمي 6قم 3)).4) املتعلق بالجماعات الصاد6 بتنفيذه الظهير الشريف 6قم 5.85).) 

الصاد6 في 20 من 6مضا3 431) )7 يوليو 5)20).

بتا6يخ  (.92.3( بتنفيذه الظهير الشريف 6قم  بالتعمير الصاد6  املتعلق   (2.90 القانو3 6قم  على   بناء 

 5) من ذي الحجة 2)4) )7) يونيو 992)) كما تم تغييره وتتميمه.

بتطشيق القانو3  ((993 أكتوبر   (4(  (4(4 من 6بيع اآلخر   27 الصا6 في   2.92.832  وعلى املرسوم 6قم 

 6قم  2.90) املتعلق بالتعمير.

وعلى قرا6 وزير الداخلية 6قم 183.03 الصاد6 في 1) من محرم 424) )20 ما16 2003) املنشو6 في الجريدة 

عدد 5099 بتا6يخ )) من صفر 424) )4) أبريل 2003) بتفويض االختصاص إلى والة الجهات للتأشير على 

قرا6ات القيام بالد6اسة السيما املادة الثالثة منه.

خالل دو6ته   202( ديسمبر   9 بعد مداولة املجلس الجماعي ملدينة مرتيل في جلسته املنعقدة بتا6يخ 

االستثنائية لشهر ديسمبر.

يقر6 ما يلي :

: يخضع جزء من مدينة مرتيل واملتعلق بتوسيع مطا6 سانية الرمل الواقع بمرتيل كما هو  مادة فريدة 

مشي3 بلو3 أحمر في التصميم املضاف إلى أصل هذا القرا6، خالل ستة أشهر ابتداء من تا6يخ املوافقة عليه، 

لد6اسة تصميم تهيئة طشقا ملقتضيات املادة )2 من القانو3 6قم 2.90) املشا6 إليه أعاله.
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16  مــــارس 2022

عدد 5707 )نشرة اإلعالنات القانونية والقضائية واإلدارية(

16 ماي 2022

إعالن بإيداع

القطاعي إلحداث منطقة صناعية بحيضرة بالفنيدق
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مشروع قرار رقم 22.08 بتاريخ 2 فبراير 2022

يتعلق بالقيام بدراسة تصميم  التهيئة القطاعي إلحداث منطقة صناعية بحيضرة الفنيدق
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1000/1

 5707

إعالن بإيداع
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